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Voorwoord

De komende jaren zal de bevolking naar verwachting steeds verder vergrijzen. Dit 
heeft gevolgen voor de vraag naar, het gebruik en de kosten van zorg. Dit geldt in 
het bijzonder voor de verpleging en verzorging waarvan veel door ouderen wordt 
gebruikgemaakt. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (vws) het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) verzocht inzicht te verschaf-
fen 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 verzorging. 

Dit rapport is het vijftiende in een reeks van publicaties over dit onderzoekspro-
gramma. Het is gericht op de methodische achtergrond en de technische details van 
de modellering. Dit rapport schetst de achtergrond van andere rapportages die in het 
kader van het programma worden uitgebracht. Tezamen met dit rapport wordt dan 
ook het meer beleidmatige rapport Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, pro-
fielen en scenario’s 2005-2030 uitgebracht. Daarin worden de resultaten van de model-
lering uitgebreider beschreven en geïnterpreteerd.

Bij het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt 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

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   7 5-11-2009   11:13:53



Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   8 5-11-2009   11:13:53



9

Samenvatting en conclusies

Om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen in de verpleging en ver-
zorging en de effecten van ontwikkelingen op de beleidsagenda, heeft het scp 
in opdacht van het ministerie van vws een onderzoeksprogramma opgezet scp-
programma Verklaringsmodel verpleging en verzorging. In dit kader presenteren we in dit 
rapport een model voor het ramen van de potentiële vraag naar en het gebruik van 
verpleging en verzorging in de periode 2005-2030: het Ramingsmodel Verpleging en 
Verzorging (VeVeRa).

Het rapport is de veertiende in een reeks van publicaties over de modellering van 
deze sector. In voorgaande publicaties waren veelal zowel de technische achter-
gronden als de beleidsmatige uitkomsten van de modellen opgenomen. Dit rapport 
is echter gericht op de methodische achtergrond, en bevat daarom ook de techni-
sche details van de modellering. De resultaten worden wel besproken, maar slechts 
marginaal aan de beleidsmatige werkelijkheid gerelateerd. Hiervoor wordt verwezen 
naar de publicatie (Woitiez et al. 2009). Daar worden de uitkomsten in een beleids-
matig kader geplaatst en worden verschillende toepassingen van het model in het 
onderhavige rapport gepresenteerd.

Aanpak
Het VeVeRa heeft niet alleen tot doel ramingen te maken van het gebruik van en de 
potentiële vraag naar verpleging en verzorging, maar is ook bedoeld om beleids-
evaluaties te kunnen uitvoeren. daarom is gekozen voor een statische microsimula-
tiemodel, gebaseerd op gegevens van individuele gebruikers en niet-gebruikers van 
verpleging en verzorging. In tegenstelling tot tijdreeksanalyses kunnen hiermee de 
gewenste beleidsevaluaties worden uitgevoerd.

Het model is opgebouwd uit vier modulen (zie hoofdstuk 2). Module 1 bevat het 
verklaringsmodel. Hierin wordt de relatie tussen kenmerken van de bevolking en de 
potentiële vraag naar en het gebruik van de verschillende vormen van verpleging en 
verzorging gekwantificeerd. Deze relaties zijn gebaseerd op enquêtebestanden, die 
steekproeven van de bevolking omvatten. In module 2 wordt de landelijke situatie in 
het basisjaar vastgesteld. Op basis van landelijke registratiecijfers worden potentiële 
vraag en gebruik in het basisjaar uitgesplitst naar de verschillende typen zorg. Ook 
de omvang en samenstelling naar een aantal relevante kenmerken (zoals leeftijd 
en beperkingen) van de Nederlandse bevolking in het basisjaar worden op landelijk 
niveau vastgesteld. Module 3 gaat in op de ontwikkelingen in de kenmerken van 
de bevolking, zoals demografie, opleiding en het voorkomen van aandoeningen. 
Module 4 combineert de trends in de determinanten uit module 3 met de relatie 
tussen determinanten en de potentiële vraag naar en het gebruik van V&V (module 1). 
Het idee is dat veranderingen in de potentiële vraag en het gebruik van verpleging en 
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10 Samenvatting en conclusies

verzorging alleen worden veroorzaakt door veranderingen in de omvang en samen-
stelling van de bevolking. Dit levert trends in de potentiële vraag en het gebruik. 
Deze worden geijkt aan de werkelijke situatie in het basisjaar. Niet alleen worden 
potentiële vraag en gebruik geraamd in temen van personen en uren, ook de trends 
in uitgaven worden bestudeerd.

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de resultaten van de vier modulen 
gepresenteerd.

Enkele begrippen
We noemen iemand een potentiële vrager naar collectief gefinancierde zorg wanneer hij/
zij wegens zijn/haar beperkingen of aandoeningen hulp gebruikt of hulp wil gebrui-
ken en een grote kans heeft dat hij/zij een beroep gaat doen op collectief gefinancierde 
zorg. Een gebruiker is iemand die collectief gefinancierde zorg gebruikt, dus Wmo- of 
awbz zorg, of een niet-collectief substituut daarvan (informele of particuliere zorg). 
In dit onderzoek gaan we, zoals gebruikelijk in scp studies, uit van de burger. Gebruik 
van en potentiële vraag naar zorg worden daarom ook niet weergegeven in termen 
van functies maar in termen van personen. Hiertoe introduceren we de pluspakketten, 
die bestaan uit combinaties van de verschillende functies. We onderscheiden daarbij 
informele zorg, particuliere zorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, ver-
pleging, begeleiding, kort verblijf, verzorgingshuiszorg, en verpleeghuiszorg.

Resultaten verklaringsmodel (hoofdstuk 3)
De potentiële vraag naar en het gebruik van de verschillende typen verpleging en 
verzorging worden gerelateerd aan een aantal determinanten. Het gaat om demo-
grafische kenmerken (leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling en stedelijkheid), 
sociaal-economische kenmerken (opleiding, inkomen), gezondheidskenmerken 
(aandoeningen, beperkingen) en hulpmiddelen mobiliteit en medische zorg.

De statistische analyses laten zien dat de ouderen, vrouwen en alleenstaanden 
meer kans hebben om potentiële vrager te zijn dan anderen. Ook de aanwezigheid 
van met name beperkingen maar ook aandoeningen verhogen deze kans. Ouderen 
vragen minder vaak huishoudelijke verzorging, en vaker de zwaardere zorgvormen. 
mensen met ernstige beperkingen vragen vaker zwaardere vormen van zorg.

Het gebruik van zorg wordt vooral bepaald door het hebben van beperkingen of 
een aandoening. Ook is het zo dat hoe ouder de mensen zijn, hoe groter de kans dat 
ze zorg ontvangen. Evenals bij de potentiële vraag hebben alleenstaanden en vrou-
wen een grotere kans op het gebruik van zorg dan samenwonenden en mannen met 
dezelfde kenmerken.

Situatie basisjaar (hoofdstuk 4)
In 2005 werd ongeveer 8% van de bevolking aangemerkt als potentiële vrager naar 
collectieve verpleging en verzorging: zij hebben het profiel van een vrager. Een derde 
van hen vraagt huishoudelijke hulp, en een kwart vraagt intramurale zorg. Ongeveer 
evenveel mensen gebruikten in 205 zorg. Een kwart van hen gebruikte huishoude-
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11Samenvatting en conclusies

lijke hulp, en een kwart gebruikte intramurale zorg. Opvallend is dat ook een kwart 
niet-collectieve zorg gebruikte.

In 2005 was 16% van de Nederlandse bevolking 70 jaar of ouder; 84% was 30 tot 
64 jaar oud. Het overgrote deel van de Nederlanders woonde samen met een partner 
(80%). Twee derde van de bevolking had niet te maken met beperkingen; 5% had te 
maken met ernstige beperkingen. De meest voorkomende aandoeningen hebben 
te maken met het bewegingsapparaat (30%), maar ook aandoeningen aan het 
zenuwstelsel (10%) en de luchtwegen (9%) komen vaak voor. Hart en vaatziekten en 
diabetes komen ook bij 8% van de 30-plussers voor. Bijna een kwart van de 30-plus-
sers heeft een hbo of universitaire opleiding. aan de andere kant heeft 14%, vooral 
ouderen, alle de lagere schooldoorlopen.

In hoofdstuk 4 zijn ook prijzen bepaald voor de verschillende zorgtypen. De prijs 
per gebruiker per jaar varieert fors tussen de verschillende zorgvormen. Zo kost een 
jaar informele zorg (met gemiddeld aantal uren per week) 3.300 euro, en loopt dit op 
tot bijna 33.000 euro voor het pluspakket begeleiding. Een jaar verblijf in een verzor-
gingshuis kost (exclusief kapitaalslasten) 23.300 euro, en de verpleeghuiszorg kost 
het meest: 61.300 euro per jaar.

De uitgaven die gepaard gaan met het collectieve gebruik bedragen in 2005 
9,8 miljoen euro. wanneer ook de niet-collectieve zorg betaald zou worden komt 
daar nog 1,2 miljoen euro bij. Wanneer de potentiële vraag gehonoreerd zou worden 
zouden de uitgaven nog wat hoger uitvallen 912,1 miljoen euro). Omdat er geen 
potentiële vraag wordt uitgeoefend naar niet-collectieve zorgvormen, zou dit bedrag 
geheel gereserveerd moeten zijn voor de collectieve zorg.

Resultaten trends in determinanten (hoofdstuk 5)
De demografische kenmerken laten zien dat de bevolking gaat vergrijzen en dat tot 
2030 vooral een (relatief) sterke toename valt te verwachten van het aantal 65-plus-
sers. Er zal zelfs sprake zijn van dubbele vergrijzing, waarbij het aantal 80-plussers 
nog sneller toeneemt dan het aantal 65-plussers als geheel. Daarnaast zal het aan-
deel alleenstaanden toenemen. Bij de gezondheidskenmerken zien we een toene-
mende prevalentie bij de meeste aandoeningen De sterkste stijging wordt verwacht 
bij diabetes, maar ook kanker, zenuwaandoeningen en hartaandoeningen laten een 
forse toename zien. Alleen bij aandoeningen aan het ademhalingsstelsel wordt een 
lichte daling verwacht. Verder neemt het gemiddelde opleidingsniveau van ouderen 
naar verwachting toe. Ook onder de totale bevolking zien we het opleidingsniveau 
toenemen, maar deze groei is minder groot dan bij de ouderen.

Voor de trends in prijzen gaan we uit van de reële kostprijsstijging over de periode 
1985-2005. De prijs van de thuiszorg groeide met 1,5% per jaar minder dan gemiddeld, 
en met name de kostprijs van verpleeghuiszorg steeg met 2,3 sneller dan gemiddeld.

Resultaten ramingen (hoofdstuk 6)
De ramingen laten zien dat het totale aantal gebruikers in de periode 2005-2030 met 
ongeveer een derde zal toenemen (1,2% per jaar). De intramurale zorg al volgens de 
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berekeningen het snelste toenemen (40%, 1,4% per jaar). dit komt met name door een 
sterke stijging van het gebruik van verpleeghuiszorg door de sterke vergrijzing. Het 
gebruik van niet collectieve zorg en de extramurale zorg blijven wat achter (1,1% per 
jaar). Bij de niet-collectieve zorg wordt de sterke groei van de particuliere zorg gecom-
penseerd door de gematigde groei van de informele zorg. Ook het aantal potentiële 
vragers zal naar verwachting in totaal met een derde toenemen, met name door een 
sterke groei van de potentiële vraag naar intramurale zorg (verpleeghuiszorg).

Deze ramingen wijken af van die uit de voorgaande rapportage (Jonker et al. 2007) 
doordat de nieuwe bevolkingsprognose van het cbs een veel sterkere vergrijzing kent 
opstuwend effect van potentiële vraag en gebruik). De aanpassing van de definitie 
van potentiële vraag leidt tot een kleine neerwaartse bijstelling van de potentiële 
vraag naar alle typen zorg. Bij het gebruik heeft het aanpassen van de modellering 
ook veelal een neerwaarts effect.

Gemeten in uren (extramurale) zorg nemen de potentiële vraag en het gebruik iets 
sneller toe dan gemeten in personen. Dit komt doordat het aantal uren per gebruiker 
voor de meeste functies naar verwachting zal toenemen. uitzondering is de particu-
liere hulp, waar een daling van het aantal uren per gebruiker wordt verwacht.

Het volume van de collectieve zorg (gebruik in uren gewogen met de prijs uit 
2005) neemt volgens de raming (bij vaste prijzen) tot 2030 toe met 43%, ofwel 1,5% 
per jaar. Het volume van de niet-collectieve zorg (informele en particuliere zorg) zou 
toenemen van met 33% (1,2 % per jaar). Het volume behorende bij de potentiële vraag 
zou groeien met 40% ofwel 1,4% per jaar). Dit betekent dat het volume van de poten-
tiële vraag ook in 2030 nog ruim boven het volume van het gebruik zal liggen.

Het volume van collectief gefinancierde zorg is groeit sneller (+43%) dan aantal 
gebruikers (+33%). Dit komt doordat de uitgaven per gebruiker toe, ook bij vaste tarie-
ven, door de stijging in het aantal (extramurale) uren per gebruiker. Daarnaast groeit 
de zorg met de hoogste uitgaven per gebruiker (verpleeghuiszorg) het hardst.

De raming van de uitgaven, dus bij veranderende prijzen laten zien dat de aanna-
mes over de prijzen minstens zo’n groot effect hebben op de uitgaven als de volume-
ontwikkeling.

Interpretatie van de ramingen
De ramingen gaan uit van ongewijzigd beleid en ongewijzigde preferenties. Dit 
houd in dat alleen rekening gehouden wordt met veranderingen in de potentiële 
vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging die veroorzaakt worden door 
veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Hierdoor wordt geen reke-
ning gehouden met onder meer de substitutie tussen intramurale zorg (met name 
verzorgingshuiszorg) en de thuiszorg die steeds meer zal plaatsvinden (de extramu-
raliseringstrend). Dit betekent dat het toekomstige gebruik van verzorgingshuiszorg 
waarschijnlijk wordt overschat terwijl het gebruik van de (zwaardere vormen van) 
thuiszorg wordt onderschat.
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1 Een model voor de ontwikkelingen in de verpleging 
en verzorging

1.1 Aanleiding en vraagstelling

De komende jaren zal de bevolking naar verwachting steeds verder vergrijzen. Dit 
heeft gevolgen voor de vraag, het gebruik en de kosten van zorg. De discussie die 
daarbij telkens opkomt betreft de houdbaarheid van de awbz. Met name het gebruik 
van verpleging en verzorging staat dan op de agenda (het samenspel van thuiszorg, 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen, welke veel door ouderen worden gebruikt). 
Om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen in de verpleging en verzor-
ging en de effecten van de genoemde ontwikkelingen op de beleidsagenda, heeft het 
scp in opdacht van het ministerie van vws een onderzoeksprogramma opgezet: het 
scp-programma Verklaringsmodel verpleging en verzorging. Dit programma noemen we 
verder het Verpleging en Verzorging Ramingsmodel (VeVeRa).

Vanuit het perspectief van de burger zijn echter niet alleen de voorzieningen van 
belang die door de overheid worden gefinancierd, de zogenoemde collectieve zorg, 
maar ook naar niet-collectieve oplossingen zoals informele en particuliere hulp. In 
de afgelopen jaren stonden extramuralisering, verzelfstandiging van ouderen en 
vraaggestuurde zorg centraal op de beleidsagenda. Om een vollediger beeld te krij-
gen kijkt het VeVeRa niet alleen naar de collectieve vormen van zorg, maar worden 
ook de niet-collectieve zorgvormen in de modellering opgenomen.

Centraal in het VeVeRa-onderzoek staat de volgende algemene vraagstellingen:

1 Welke oplossingen kiezen mensen met beperkingen die behoefte hebben aan zorg en wat 
 verklaart de keuzen die ze daarbij maken?

2 Hoe ontwikkelen de potentiële vraag naar, het gebruik van en de uitgaven aan verpleging en 
verzorging zich in de toekomst?

3 Wat zijn de gevolgen van beleidsveranderingen op de verwachte potentiële vraag naar, het 
gebruik van en de uitgaven aan verpleging en verzorging?

1.2 Uitgangspunten van de modellering

In dit onderzoek maken we onderscheid tussen het gebruik van zorg en de potentiële 
vraag naar zorg. Met de potentiële vraag naar collectief gefinancierde zorg bedoelen 
we mensen die, gezien hun beperkingen, in theorie in aanmerking komen voor col-
lectief gefinancierde zorg. Dit geeft een bovengrens voor het toekomstige gebruik. 
De potentiële vraag naar zorg kan gehonoreerd worden door collectief gefinancierde 
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zorg (via de awbz of de huishoudelijke hulp via de Wmo), maar ook door de niet-
collectieve zorg (informeel of particulier). Dit levert dan het gebruik van zorg

In tegenstelling tot indicaties en registraties gaan de analyses gaan uit van personen. 
Het scp is immers primair gericht op de burgers: hoe lossen mensen hun verzor-
gingsproblemen op. Het gebruik van en de potentiële vraag naar zorg wordt daarom 
gemeten in termen van zogenoemde pluspakketten, waarbij gebruikers en potentiële 
vragers van een combinatie van functies worden ingedeeld bij de zwaarste zorg-
vorm. Zo worden bijvoorbeeld gebruikers die huishoudelijke hulp combineren met 
 persoonlijke verzorging ingedeeld bij persoonlijke verzorging.

Het VeVeRa–programma ontwikkelt het model waarmee niet alleen ramingen van de 
potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging voor de komende 
decennia kunnen worden gemaakt, maar waarmee ook beleidsevaluaties kunnen 
worden uitgevoerd. Daarom baseren we de ramingen op een zogenoemd microsi-
mulatiemodel. Zo’n model gaat ervan uit dat veranderingen in potentiële vraag en 
gebruik van zorg alleen worden veroorzaakt door veranderingen in de samenstel-
ling van de bevolking. Daarom bestuderen we de relatie tussen potentiële vraag 
en gebruik enerzijds en kenmerken van de bevolking zoals leeftijd en gezondheid 
anderzijds (de determinanten). Dit noemen we het verklaringsmodel. Door het ver-
klaringsmodel te combineren met de toekomstige ontwikkelingen in deze deter-
minanten kunnen we toekomstige ontwikkelingen in potentiële vraag en gebruik 
ramen. Deze ramingen presenteren we in termen van personen, uren en, door com-
binatie met prijzen, in termen van uitgaven.

1.3 Plaats in het programma

De onderhavige publicatie is de veertiende in een reeks. In tabel 1.1 is aangegeven 
welke publicaties reeds verschenen zijn als onderdeel van het VeVeRa en wat hun 
bijdrage is aan het model. Deze rapportage geeft een beschrijving van het model en 
de gebruikte gegevens en gaat kort in op de resultaten. Een uitgebreide beschrijving 
van de uitkomsten van het model, de beleidsinbedding, en de doorrekening van een 
aantal beleidsvarianten zal in een volgende publicatie gepresenteerd worden.

Het onderhavige onderzoek is een uitbreiding en verbetering van de meest recente 
publicatie over het VeVeRa: Jonker et al. (2007). De ramingen in dit rapport hebben 
hetzelfde uitgangspunt maar zijn op de volgende punten verbeterd en uitgebreid:
– de definitie van de potentiële vraag is aangepast op basis van Schellingerhout 

(2007);
– het verklaringsmodel voor het gebruik is aangevuld met een model voor het aantal 

uren (extramurale) zorg;
– de uitkomsten zijn geijkt aan registratiecijfers (voor 2005);
– we hanteren de nieuwste bevolkingsprognose van het cbs;
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– bij het modelleren van het gebruik wordt ook rekening gehouden met de invloed 
van de (maximale) eigen bijdrage op de keuzes van mensen.

Tabel 1.1
Reeds gepubliceerde onderdelen van het VeVeRa-programma

publicatie bijdrage aan model
basisjaar 
gegevens

type  
publicatie

1 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en 
verzorging. Van Campen en Van Gameren 
(2003)

Achtergrondkenmerken van 
manifeste vragers

2002 hulp

2 Schalen van fysieke en psychosociale  
beperkingen. Van Gameren et al. (2003)

Fysieke en psychosociale 
 beperkingenschalen 

2002 hulp

3 Verklaringsmodel verpleging en verzorging. 
Onderzoeksverantwoording.
Timmermans en Woittiez (2004c)

Determinanten van vraag 
en  gebruik, en trends in 
determinanten

1999-2002 VeVeRa-I

4 Verpleging en Verzorging verklaard.
Timmermans en Woittiez (2004b)

Beleidsevaluaties 1999-2002 toepassing

5 Typering van cliënten van AWBZ 
gefinancierde verpleging en verzorging
Van Campen, Woittiez, Van Gameren en 
Timmermans (2004)

Profielen van gebruikers 2000 toepassing

6 Advies enkelvoudige huishoudelijke hulp
De Boer et al. (2003)

Effecten van beëindigen van 
de collectieve financiering van 
enkelvoudige huishoudelijke hulp

1999-2002 toepassing

7 Advies ramingen verpleging en verzorging.
Timmermans en Woittiez (2004a)

Ramingen van potentiële vraag 
en gebruik

1999-2002 toepassing

8 Liever thuis dan uit
Van Gameren, Jonker en Marx (2006)

Afweging tussen verblijf en  
org op afroep

2003-2004 toepassing

9 SCP-maat voor lichamelijke beperkingen 
op basis van AVO 2003.
de Klerk, Iedema en Van Campen (2006)

Fysieke beperkingenschaal. 2003 hulp

10  Verklaringsmodel verpleging en 
verzorging 2007.
Jonker et al. (2007)

Update van model met nieuwe 
gegevens.

2003-2005 VeVeRa-II

11 Profielen van vragers naar verpleging en 
verzorging. Van Campen (2007)

Typering van een achttal 
groepen vragers naar AWBZ-
gefinancierde zorg

2003-2005 toepassing

13 Hoe groot is de vraag?
Schellingerhout (2007)

Operationalisatie van de 
potentiële vraag 

2005 hulp

14 Ondersteunende voorzieningen.
Schellingerhout (2008)

Bepaling van de samenhang 
tussen AWBZ gefinancierde zorg 
en Wmo-voorzieningen 

2005 hulp

15 Huidige rapportage verbetering model en nieuwe 
bevolkingsprognose

2003-2005 VeVeRa-III
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1.4 Opzet van het rapport

We starten dit rapport met een overzicht van de gehanteerde begrippen en gaan 
kort in op de aanpak in de modellering (hoofdstuk 2). Dit hoofdstuk is bedoeld voor 
diegenen die een indruk willen krijgen van het VeVeRa-model: hoe ziet het eruit en 
wat kan je ermee. Degenen die al eerdere publicaties over het VeVeRa-model hebben 
gelezen, kunnen dit hoofdstuk overslaan.

Het VeVeRa-model is opgezet in vier modulen. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving 
van deze modulen en de technische achtergrond daarvan. In de hoofdstukken 3 tot 
en met 6 worden de invulling en resultaten van de modulen kort gepresenteerd:

In Module 1. Verklaringsmodel (hoofdstuk 3) worden de potentiële vraag naar en 
het gebruik van verpleging en verzorging in de enquêtebestanden geconstrueerd. 
Daarna worden zij met behulp van statistische modellen gerelateerd aan mogelijke 
determinanten die op basis van literatuurstudie zijn gekozen.

In Module 2. Situatie basisjaar (hoofdstuk 4) staan de bevolkingsamenstelling, de 
potentiële vraag naar en het gebruik van zorg en de prijzen van zorg in het basisjaar 
centraal.

Module 3. Trends in determinanten (hoofdstuk 5) gaat in de op trends in de determinan-
ten die de komende tijd te verwachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing en 
het stijgende opleidingsniveau. Ook de ontwikkelingen in de prijzen staan daarbij 
centraal.

Module 4. Raming verpleging en verzorging (hoofdstuk 6) combineert de voorgaande 
modulen en resulteert in de ramingen van de potentiële vraag naar en het gebruik 
van verpleging en verzorging voor de ramingsperiode.
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2 Het VeVeRa

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van het VeVeRa-model. Het VeVeRa-
model is opgesteld om een aantal maatschappelijk belangrijke onderzoeksvragen 
te beantwoorden (zie § 2.1). Daartoe is het noodzakelijk om het hele traject van 
behoefte naar zorg tot aan gebruik van zorg in kaart te brengen (§ 2.2). Hiervoor 
is het VeVeRa-model ontwikkeld (§ 2.3). Het VeVeRa-model is modulair opgezet, 
en bestaat uit vier modulen. Elke module wordt in een aparte paragraaf besproken 
(§ 2.4 t/m § 2.7). Paragraaf 2.8 geeft een korte samenvatting van de methode en de 
interpretatie van de ramingen.

In 2004 werd door het scp een eerste raming in het kader van het VeVeRa gepresen-
teerd van de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging tot 
2020 (Timmermans en Woittiez 2004a en 2004b). Zoals aangegeven in hoofdstuk 
1(tabel 1.1) werden deze gevolgd door verschillende andere scp-publicaties. In deze 
voorgaande rapportages zijn ook al delen van het model beschreven. De beschrijving 
hier is dan ook voor een deel afkomstig uit deze rapportages, met name uit Timmer-
mans en Woittiez (2004b) en Jonker et al. (2007).

2.1 Vraagstelling van het VeVeRa

Het VeVeRa bestudeert de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en ver-
zorging. De voorzieningen die tot de sector Verpleging en Verzorging worden gere-
kend zijn thuiszorginstellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, gefinancierd 
uit de awbz en de Wmo. Zij leveren diensten, ondersteuning en zorg met als doel dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast bestuderen 
we ook niet-collectief gefinancierde zorgvormen: informele en particuliere zorg. In 
de praktijk wordt verpleging en verzorging vooral gebruikt door ouderen, maar er 
zijn ook jongere gebruikers.

Centraal in het VeVeRa-onderzoek staan de volgende vragen:

1 Welke oplossingen kiezen mensen met beperkingen die behoefte hebben aan zorg en wat 
 verklaart de keuzen die ze daarbij maken?

2 Hoe ontwikkelen de potentiële vraag naar, het gebruik van en de uitgaven aan verpleging en 
verzorging zich in de toekomst?

3 Wat zijn de gevolgen van beleidsveranderingen op de verwachte potentiële vraag naar, het 
gebruik van en de uitgaven aan verpleging en verzorging?

Om deze vragen te beantwoorden, moeten we vaststellen wie er (mogelijk) een 
beroep gaat doen op verpleging en verzorging. Hierbij wordt eerst gekeken naar de 
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zorgbehoefte: de mate waarin iemand wegens gezondheidsproblemen zorg nodig 
heeft. Vervolgens wordt nagegaan wat mensen ertoe beweegt potentiële vraag naar 
collectief gefinancierde verpleging en verzorging uit te oefenen. Onderdeel hiervan 
is vaststellen welke vormen van verpleging en verzorging gekozen kunnen worden. 
Omdat de gevraagde zorg en de verstrekte (gebruikte) zorg niet altijd overeen 
komen, zal zowel de potentiële vraag als het gebruik worden bestudeerd.

In de analyse betrekken we de bevolking van 30 jaar en ouder. Wanneer we alleen 
naar ouderen zouden kijken zou een substantieel deel van het gebruik (en de potenti-
ele vraag) buiten beschouwing blijven. 23% van de uitgaven voor de Wmo en 8% van 
de uitgaven voor de awbz komen voor rekening van de 30–64 jarigen. Daarnaast is 
de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging in de leeftijds-
groep onder de 30 jaar gering, minder dan 5%. Hierdoor heeft het beperken van de 
analyses tot de 30-plussers weinig gevolgen voor de uitkomsten. Bovendien kan voor 
de jongere bevolking geen trend in met name de inkomenspositie of het opleidings-
niveau worden vastgesteld. Deze jongeren zijn in meerderheid nog bezig de basis 
voor die niveaus te leggen. Dit soort trends zijn noodzakelijk voor het maken van 
ramingen van de toekomstige potentiële vraag en gebruik.

2.2 Het zorgproces

Iemand zal behoefte hebben aan zorg als hij door bepaalde beperkingen of aan-
doeningen belemmerd wordt in het dagelijks functioneren. Hierbij gaat het in het 
algemeen om duidelijke, objectief vast te stellen zaken zoals fysieke beperkingen, 
psychische stoornissen of hartproblemen.1 Lang niet al deze personen wenden zich 
tot de collectief gefinancierde verpleging en verzorging. Veel mensen die te maken 
hebben met (lichte) fysieke beperkingen of aandoeningen lossen dit op zonder 
hulp van anderen. Een alternatief kan zijn dat er aan de partner of de kinderen 
wordt gevraagd om hulp te bieden. Dit wordt wel informele hulp genoemd. Ook het 
inhuren van particuliere hulp kan een oplossing zijn. Bij de collectief gefinancierde 
verpleging en verzorging kan onderscheid worden gemaakt tussen zorgfuncties 
die via de Wmo en zorgfuncties die via de awbz gefinancierd worden. Via de Wmo 
wordt de huishoudelijke hulp bekostigd.2 Bij de awbz gaat het om een aantal vormen 

1 Ook meer subjectieve zaken, waar geen medische diagnose voor is vast te stellen, kunnen 
een rol spelen. Hierover zijn in onze databestanden echter geen gegevens beschikbaar 
en door de aard van de problemen zullen deze moeilijk meetbaar zijn. Daarnaast zullen 
deze mensen ook niet in aanmerking komen voor awbz of Wmo gefinancierde zorg, 
aangezien er hiervoor strenge criteria bestaan op basis van diagnosticeerbare beperkin-
gen of aandoeningen. Deze subjectieve zaken worden dan ook niet meegenomen in dit 
onderzoek.

2 De Wmo is ingevoerd in januari 2007. Dit betekent dat het onderscheid Wmo/awbz nog 
niet actueel was toen de data verzameld (in 2003-2005) werden. 
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van zorg thuis en intramurale zorg (zorg in een instelling ofwel zorg met verblijf ). 
Hoewel we in dit onderzoek kijken naar alle vormen van verpleging en verzorging 
die mensen kunnen vragen of ontvangen, ligt de nadruk op zorg die uit collectieve 
middelen wordt betaald. Dit komt onder andere naar voren in de definitie van de 
potentiële vraag.

We noemen iemand een potentiële vrager naar collectief gefinancierde zorg wan-
neer hij/zij wegens zijn/haar beperkingen of aandoeningen hulp gebruikt of hulp 
wil gebruiken en een grote kans heeft dat hij/zij een beroep gaat doen op collectief 
gefinancierde zorg. Mensen die een beroep willen doen op collectief gefinancierde 
zorg, moeten een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz).3 
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 zorg iemand in aanmerking komt. Niet iedere potentiële 
vrager zal zich echter aanmelden, bijvoorbeeld omdat hij zijn verzorgingsprobleem 
zelf of met behulp van niet-collectieve zorg kan of wil oplossen. Hij gebruikt dan 
geen zorg of informele of particuliere zorg. Als een potentiële vrager zich meldt bij 
een indicatieorgaan om een beroep te doen op collectief gefinancierde zorg en deze 
aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt hij/zij een ‘manifeste vrager’ genoemd. 
Hierbij duidt ‘manifest’ erop dat de persoon ook daadwerkelijk vraag heeft uitge-
oefend naar collectief gefinancierde zorg (en toegewezen heeft gekregen). Deze 
persoon maakt dan gebruik van collectief gefinancierde zorg of staat (afhankelijk 
van de mate van beschikbaarheid) op de wachtlijst. Dit zorgproces is schematisch 
weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1
Schematische weergave van het zorgproces collectief gefinancierde zorg
Figuur 2.1
Titel

gebruik collectief
gefinancierde zorg

manifeste vraag 
(naar collectief 
gefinancierde zorg)

potentiële vraag
(naar collectief
gefinancierde zorg)

Bron: SCP 

bevolking

3 Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp kunnen gemeenten per 1 januari 2007 er ook 
voor kiezen om de indicaties door een andere instantie te laten uitvoeren. 
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2.3 Opzet van het VeVeRa

2.3.1 Methode
Er bestaan verschillende methoden om ramingen van bijvoorbeeld zorggebruik te 
maken. Grofweg zijn daarbij twee groepen te onderscheiden: tijdreeksmodellen, en 
micromodellen. Tijdreeksmodellen, gaan uit van macrogegevens over het gebruik op 
verschillende tijdstippen. Hierbij worden trends uit het verleden gebruikt om ramin-
gen voor de toekomst te maken (zie bv. Kennedy 1998). Dit gebeurt onder de aan-
name dat het verleden iets zegt over wat we in de toekomst kunnen verwachten. Een 
andere mogelijkheid is gebaseerd op econometrische modellen op basis van micro-
gegevens. Kennedy (1998) refereert naar deze methodiek als ‘causal forecasting or 
forecasting based on econometric models’ Deze modellen gaan uit van informatie 
over het gebruik van mensen met verschillende kenmerken op één tijdstip. Door nu 
het voorkomen van die kenmerken in de bevolking naar de toekomst door te trekken, 
kan het toekomstige gebruik hieruit worden afgeleid.4 Een andere term voor de hier 
gebruikte methode is statische microsimulatie (zie bv. Baroni en Richiardi 2007 en 
Spielauer 2002). Bij dit type ramingsmodellen wordt de groei in het gebruik van zorg 
uitsluitend bepaald door de veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling. 
Voor een kort overzicht van de verschillende ramingsmethodieken wordt verwezen 
naar Kennedy (1998).

Het scp hanteert beide methoden. Zo geeft Kuhry (1998) een overzicht van een aantal 
verschillende tijdreeksmodellen en laat zien hoe hun voorspelkracht is. Bij deze 
modellen is de trend uit het verleden bepalend voor de raming. Eerdere scp-onder-
zoeken als bijvoorbeeld Groenen et al. (1992), Timmermans et al. (1997), scp/seo 
(2001) en Van der Torre en Van Tulder (2001) hanteren de microaanpak. Dit sluit aan 
bij het uitgangspunt dat de burger centraal staat in de analyses van het scp. In weer 
andere scp-publicaties (bv. Woittiez et al. 2003; Stevens et al. 2009) is gekozen voor 
een tweesporenbeleid: de analyses zijn deels gebaseerd op tijdreeksanalyses en deels 
op microanalyses. Ook andere onderzoekers hebben deze gecombineerde aanpak 
toegepast (zie bv. cpb 1999). 5

Uit de algemene vragen van het VeVeRa volgt dat het doel van het model drieërlei is:
– het maken van een verklaringsmodel;
– het construeren van ramingen; 
– het uitvoeren van beleidsevaluaties.

4 Een derde methode is de panel-data analyse die uitgaat van microgegevens op verschil-
lende tijdstippen. Deze methode is echter zeer arbeidsintensief en wordt daarom niet veel 
gebruikt. 

5 Het cpb was in het verleden vooral voorstander van tijdreeksanalyses, maar schuift 
steeds meer op richting microanalyses. 
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Op basis van tijdreeksanalyses is het echter niet mogelijk beleidsevaluaties te maken. 
Veranderingen in maatschappelijke preferenties en beleid kunnen niet in een tijdreeks-
model worden verwerkt. Daarom is hier gekozen voor een microsimulatie model.

Zoals aangegeven wordt bij statische microsimulatie de groei in het gebruik van zorg 
uitsluitend bepaald door veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevol-
king. De relatie tussen de te ramen variabele (het zorggebruik) en kenmerken van 
de bevolking (zoals leeftijd en beperkingen) kan op verschillende manieren in kaart 
worden gebracht. Zo kan de bevolking worden ingedeeld in groepen met vergelijkbare 
kenmerken, en kan voor elk van deze groepen gekeken worden hoeveel zorg er wordt 
gebruikt. In deze indeling in klassen en het bijbehorende zorggebruik kunnen de 
nodige onzuiverheden verborgen zitten.

Daarom schatten we hier met behulp van statistische methoden de relatie tussen de 
te verklaren variabele (bijvoorbeeld het gebruik van zorg) en de verklarende variabe-
len (bijvoorbeeld leeftijd en beperkingen). Vervolgens kan de te verklaren variabele 
(gebruik) voorspeld worden door het statistische model toe te passen op toekomstige 
waarden voor de verklarende variabelen. deze methode heeft het scp eerder toegepast 
op bijvoorbeeld ramingen voor verpleging en verzorging in Timmermans en Woittiez 
(2004c) en Jonker et al. (2007).

Internationaal gezien zijn veel ramingsmodellen gebaseerd op tijdreeksanalyses. 
Voorbeelden zijn: ramingen van spoedeisende hulp (Jones et al. 2002), ramingen van 
de Europese Commissie over onder meer zorg en onderwijs (European Commission 
2004).

Maar ook statische microsimulatie wordt internationaal gebruikt. Met name zijn er 
modellen waarbij de bevolking in groepen wordt ingedeeld om de relatie tussen de ken-
merken en het gebruik vast te stellen. Voorbeelden uit Nederland zijn het ramingsmo-
del voor de uitgaven aan verpleging en verzorging van abf (Van Galen et al. 2007), en 
ramingen voor de geestelijke gezondheidszorg van het Trimbos-instituut (Depla et al. 
2005). Voorbeelden uit de internationale literatuur zijn ramingsmodellen voor ouderen-
zorg in verschillende Europese landen (bv. Pickard et al. 2007; Joan Costa-Font 2008), 
een ramingsmodel voor de uitgaven aan ziektekosten in Alaska (Palin en Jackson 2007), 
een raming van de zorgkosten in het Verenigde Staten (Fogl 2008), en een ramingsmo-
del voor de uitgaven aan medicijnen in Denemarken (Kildemoes et al. 2006).

De modellen van Hancock et al. (2003) over de kosten van langdurige zorg in het 
Verenigd Koninkrijk volgen de methode die wij ook hebben gebruikt en schatten 
de relatie tussen gebruik en de kenmerken van de bevolking met een statistische 
methode.6

6 Het model voor ouderenzorg van Jacobszone et al. (2000) volgt een gecombineerde micro-
macro aanpak omdat een dynamisch microsimulatiemodel te veel data vergt om voor 
verschillende landen uit te voeren. 
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2.3.2 Modulen van het VeVeRa
In paragraaf 2.2 is beschreven hoe de behoefte aan zorg kan uitmonden in het 
gebruik van collectieve zorg (figuur 2.1). In deze paragraaf geven we aan hoe we 
dit zorgproces in een model hebben gevat. Om het zorgproces te modelleren is een 
bevolkingsbestand nodig met informatie over wie in de bevolking een potentiële 
vrager is, wie een manifeste vrager en wie zorg ontvangt. Zo’n bestand is er niet. 
Daarom modelleren we de potentiële vraag naar collectief gefinancierde zorg en het 
gebruik van collectief en niet-collectief gefinancierde zorg afzonderlijk (zie module 
1c in § 2.4.3). Hiermee blijft de relatie tussen de potentiële vraag en het gebruik 
buiten beschouwing. In een volgende versie van het VeVeRa zal worden getracht 
daarin wel inzicht te verschaffen.

Figuur 2.2 geeft weer welke delen van het zorgproces we modelleren met het VeVeRa. 
Hierbij kunnen we ons niet beperken tot het gebruik van collectief gefinancierde 
zorg. Ook de niet-collectief gefinancierde zorg (informele en particuliere zorg) 
spelen een rol in het model. Deze zorg kan immers als substituut voor de collectief 
gefinancierde zorg worden gebruikt.

Figuur 2.2
Schematische weergave van modellering van het zorgproces

Figuur 2.2
Titel

geen zorg

gebruik niet-collectief
gefinancierde zorg

gebruik collectief 
gefinancierde zorg 

manifeste vraag 
(naar collectief 
gefinancierde zorg)

potentiële vraag
(naar collectief
gefinancierde zorg)

Bron:  SCP

bevolking

model voor het gebruik van zorg

model voor de potentiële vraag
naar collectief gefinancierde zorg

Het VeVeRa bestaat uit vier hoofdmodulen. En elk van die modulen is weer in een 
aantal submodulen verdeeld. Figuur 2.3 geeft de kern van het VeVeRa-model weer. In 
het verklaringsmodel (module 1) worden de potentiële vraag en het gebruik in verband 
gebracht met een aantal determinanten. Onder determinanten verstaan we kenmer-
ken die bepalend zijn voor het type zorg dat mensen met een verzorgingsprobleem 
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vragen of ontvangen. Het verklaringsmodel wordt gevormd door de statistische 
relaties tussen de potentiële vraag en het gebruik enerzijds en de determinanten 
anderzijds. De verklaringsmodellen voor de potentiële vraag en het gebruik zijn 
gevisualiseerd in figuur 2.2 door de bovenste en de onderste pijl die beginnen in het 
blok ‘bevolking’.

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. Daarom wordt het enquêtebestand 
zo gewogen dat het naar een aantal kenmerken representatief wordt de bevolking 
van Nederland. Hiervoor gebruiken we een zogenoemde micromodelbevolking. 
Bovendien worden de gebruikscijfers uit het enquêtebestand geijkt aan werkelijke 
gebruikscijfers uit landelijke registraties. Daarvoor kan een recenter jaar gebruikt 
worden dan het jaar van dan de enquêtebestanden. Module 2 beschrijft hoe de 
enquêtebestanden gerelateerd worden aan de werkelijke situatie in het basisjaar. 
Ook worden in deze modulen de prijzen bepaald voor de verschillende typen zorg. 
Hiermee kunnen de potentiële vraag naar en het gebruik van zorg worden vertaald 
naar uitgaven.

Zoals gemeld, is de gedachte achter de ramingen dat trends in de potentiële vraag 
naar en het gebruik van verpleging en verzorging geheel het gevolg zijn van trends in 
de determinanten. Als we bijvoorbeeld in het model vinden dat de kans op opname 
verpleging groter wordt als men ouder wordt, dan leidt vergrijzing tot een grotere 
potentiële vraag naar opname verpleging. Module 3 beschrijft hoe we de trends in de 
determinanten in het model inbrengen. Dit doen we door een schatting te maken 
van de omvang en de samenstelling van de Nederlandse bevolking in de toekomst 
(op basis van beschikbare prognoses van bijvoorbeeld het cbz en het rivm). Ook 
hiervoor gebruiken we een micromodelbevolking die de te verwachten situatie in de 
toekomst beschrijft.

Zoals gezegd in paragraaf 2.3.1, hebben we gekozen voor een ramingsmethode 
die gebaseerd is op een econometrisch model, waar gegevens van individuele perso-
nen voor nodig zijn, ofwel microsimulatie. De constructie van de trends in potentiële 
vraag naar en gebruik van verpleging en verzorging gebeurt in een drietal stappen.

In de eerste stap is een schatting gemaakt van de relatie tussen het gebruik van en 
de potentiële vraag naar zorg en allerlei kenmerken van personen. Dat levert voor 
iedere persoon in het databestand een kans op het gebruik van en de potentiële vraag 
naar zorg op. In de tweede stap wordt een zogenaamde micromodelbevolking ontwor-
pen. Dat is een weging van ons bestand (avo/ii) zodat dit de bevolking representeert 
voor een aantal kenmerken (module 2a). In de derde stap kijken we naar de toekomst. 
De toe- of afname in het gebruik van zorg in de toekomst is dan ook alleen het 
gevolg van veranderingen in de samenstelling van de bevolking (in dit voorbeeld van 
de verandering in het aantal alleenstaande ouderen).

De ontwikkelingen in de potentiële vraag naar en in het gebruik van verpleging en 
verzorging, die de output vormen van de ramingen, worden beschreven in module 4. 
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Niet alleen wordt gekeken naar het aantal mensen dat zorg vraagt of gebruikt, maar 
ook naar het aantal uren dat daarbij hoort, en de bijbehorende uitgaven.

Figuur 2.3
Modulen van het VeVeRa

Figuur 2.3
Titel

relatie vraag/gebruik met
determinanten

bevolking, vraag/gebruik
en prijzen in basisjaar

ontwikkeling kenmerken ontwikkeling vraag/gebruik V&V

Bron:  SCP

1. verklaringsmodel

input ramingen output ramingen

basisjaar

toekomst

2. situatie basisjaar

3. trends in determinanten 4. raming V&V

Elk van de vier hoofdmodulen bestaat weer uit een aantal onderdelen. Deze worden 
in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk besproken en worden hier vast op een 
rijtje gezet.
Module 1. Verklaringsmodel

– 1a. V&V in enquêtebestanden. In deze module omschrijven we verpleging en 
verzorging in typen diensten (pluspakketten), voor zover de beschikbare 
databestanden dat toelaten.

– 1b. Determinanten. Hier beschrijven we de kenmerken die mogelijk bepalend 
zijn voor de potentiële vraag naar of het gebruik van zorg (de determinanten). 
 Voorwaarde is dat de determinanten beschikbaar zijn in de beschikbare 
databestanden.

– 1c. Statistisch model. Deze module bestaat uit het relateren van de potentiële 
vraag naar en het gebruik van zorg uit module 1a aan de determinanten 
uit module 1b. Hiertoe worden relaties geschat met behulp van statistische 
methoden.

Module 2. Situatie basisjaar (ijking)
– 2a. V&V in basisjaar. Hier bepalen we op basis van landelijke registratiecijfers 

het aantal zorgvragers en zorggebruikers in het basisjaar, uitgesplitst naar 
de verschillende typen zorg. Ook wordt het gebruik van extramurale zorg in 
termen van uren uitgedrukt.

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   24 5-11-2009   11:13:54



25Het VeVeRa

– 2b. Bevolking basisjaar. Deze module gaat in op de omvang en samenstelling van 
de Nederlandse bevolking in het basisjaar. Dit basisjaar kan een ander jaar zijn 
dan het jaar waarop het onderzoeksbestand betrekking heeft.

– 2c. Prijzen in basisjaar. In deze module worden prijzen toegekend aan de 
verschillende typen zorg.

Module 3. Trends in determinanten
– 3a. Sturende trends. Deze module gaat in op de ontwikkelingen in de deter-

minanten (uit module 1b) waar een prognose van bekend is. Dit zijn de 
determinanten die de ramingen sturen. Voorbeelden hiervan zijn demografie 
en opleiding.

– 3b. Afgeleide trends. Deze module geeft de trends in determinanten weer 
(uit module 1b) waarvoor geen trend beschikbaar is. De ontwikkelingen die 
hiervoor in het model opgenomen zijn, zijn afgeleid uit de sturende trends 
uit module 3a en zijn dus op een indirecte manier ingeschat. Hier gaat het 
om determinanten als stedelijkheid en het gebruik van andere (niet V&V) 
voorzieningen.

– 3c. Trends in prijzen. In deze module worden toekomstige prijsontwikkelingen 
van de zorg ingeschat.

Module 4. Raming V&V
– 4a. Trend V&V. In module 4a worden de trends in de potentiële vraag naar en 

het gebruik van verpleging en verzorging bepaald. Hiertoe combineren we de 
trends in de determinanten uit module 3 met de relatie tussen determinanten 
en de potentiële vraag naar en het gebruik van V&V (module 1). Hierbij 
gebruiken we de bevolkingssamenstelling uit module 2a en de ontwikkelingen 
daarin uit modulen 3a en 3b.

– 4b. Geijkte trend V&V. Hier worden de in module 4a berekende trends in 
verpleging en verzorging geijkt aan het landelijke aantal zorgvragers en zorg-
gebruikers in het basisjaar, dat in module 2b is bepaald. Dat geeft de geijkte 
trend, ofwel de ramingen, in potentiële vraag en gebruik.

– 4c. Volume V&V. In deze module worden de in 4b berekende raming van 
verpleging en verzorging gewogen met prijzen van de verschillende typen zorg 
uit module 2c. Dit geeft inzicht in de te verwachten uitgaven aan zorg voor 
zover deze te maken hebben met ontwikkelingen in het volume.

– 4d. Uitgaven V&V. Wanneer we niet alleen rekening houden met de verande-
ringen in het volume van de zorg (zoals in module 4c) maar ook met prijs-
ontwikkelingen (module 3c) krijgen we een prognose van de uitgaven van de 
zorg in de toekomst.
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2.4 Module 1: Verklaringsmodel

Figuur 2.4
Module 1 ‘verklaringsmodel’ in het VeVeRa

Figuur 2.4
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2.4.1 Module 1a: V&V in de enquêtebestanden
In deze module beschrijven we de typen zorg in de verpleging en verzorging die we in 
het VeVeRa onderscheiden. Hierbij spelen de gegevens die in de beschikbare databe-
standen aanwezig zijn een belangrijke rol. Uit deze module volgt bijvoorbeeld hoeveel 
ontvangers van informele zorg of verblijf er in het beschikbare databestand zijn. 
Over deze module is al uitgebreid gerapporteerd in Jonker et al. (2007: H2). De resul-
taten worden daarom in hoofdstuk 3 slechts kort besproken.7 Hier gaan we in op de 
beschikbare gegevens, en op de definities van potentiële vraag, gebruik en de typering 

7 In de presentatie van de gegevens uit de enquêtebestanden wordt gewogen met een globale 
weegfactor. Hiermee wordt de werkelijke bevolkingssamenstelling zo goed mogelijk bena-
derd. In module 2 wordt rekening gehouden met een specifiek op de (ouderen)zorg gerichte 
weging.
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van zorg die in de modellering een rol spelen. Zoals gezegd beperken we de analyse 
tot de bevolking van 30 jaar en ouder.

Databronnen voor VeVeRa
Voor de analyses is informatie nodig over het gebruik van de verschillende zorg-
functies, de potentiële vraag naar deze functies en kenmerken van de gebruikers 
en potentiële vragers. Helaas is er geen gegevensbestand beschikbaar met al deze 
informatie. Er is daarom gebruik gemaakt van drie verschillende bestanden: 8

– avo 2003 (Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 2003). Dit is een 
 representatief bevolkingsonderzoek onder alle thuiswonenden in 2003. Het bevat 
gegevens over het gebruik van extramurale zorg (informele zorg, particuliere 
hulp, zorg thuis) en over de objectieve behoefte van de thuiswonenden (aandoe-
ningen, mate van beperkingen enz.). Ook bevat dit bestand veel informatie over 
persoonlijke kenmerken van de respondenten zoals leeftijd, geslacht en opleiding.

– oii 2004 (Onderzoek Ouderen In Instellingen 2004). Dit is een representatief 
bestand onder ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen in 2004. Het bevat 
gegevens over het gebruik van intramurale zorg (verpleeghuiszorg, verzorgings-
huiszorg) en over de objectieve behoefte van de gebruikers. Ook dit bestand bevat 
achtergrondkenmerken van de respondenten.

– ciz 2004 (Centrum Indicatiestelling Zorg 2004). Het ciz 2004 bevat informatie 
over de geïndiceerde ofwel manifeste vraag naar zowel extramurale als intramu-
rale zorg. Het ciz 2004 bevat indicatiegegevens van de periode 1 oktober 2003 
tot en met 1 oktober 2005. In dit bestand is een beperkt aantal achtergrond-
kenmerken van de indicatie-ontvangers opgenomen. Zo bevat dit bestand geen 
sociaal-economische kenmerken.

Het bestand met informatie over thuiswonenden (avo) is gecombineerd met de 
informatie over de intramurale bevolking (bewoners van verzorgings- en verpleeg-
huizen) uit het oii-bestand. Op deze manier beschikken we over een representatief 
bestand voor de Nederlandse bevolking met informatie over zowel thuis als intramu-
raal wonenden. Dit gecombineerde bestand noemen we verder het avo/oii bestand.

Deze bestanden hebben wel een aantal beperkingen. In het avo/oii is gevraagd naar 
de zorg die de respondent gebruikt. In deze bestanden is echter niet bekend wie er een 
aanvraag voor zorg heeft ingediend. De relatie tussen manifeste vraag en gebruik is 
dus niet in dit bestand te leggen.9

8 Op het moment van het onderzoek waren er geen recentere onderzoeksbestanden 
beschikbaar. Inmiddels (medio 2008) is de avo 2007 beschikbaar gekomen, en wordt 
thans het veldwerk voor het oii 2008 uitgevoerd. Daarom wordt in 2009 een update van 
het model voorzien.

9 In het avo 2003 is dit wel gevraagd, maar er zijn heel weinig respondenten die deze vraag 
beantwoord hebben.
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Het ciz 2004 bevat gegevens over aanvragers met een positieve indicatie, maar bevat 
geen informatie over de aanvragers die een negatieve indicatie ontvangen. Daarnaast 
ontbreken in dit bestand personen die geen collectief gefinancierde zorg hebben 
aangevraagd, maar bijvoorbeeld alleen gebruik maken van informele of particuliere 
zorg. Hierdoor bevat het bestand geen informatie over de potentiële vragers die niet 
geïndiceerd zijn. Ook is in het ciz-bestand niet aangegeven of de aanvragers de 
geïndiceerde zorg ook daadwerkelijk hebben gekregen. Ze kunnen immers nog op 
een wachtlijst staan. Ook op dit bestand is dus geen relatie te leggen tussen vraag 
naar en gebruik van zorg. Tenslotte bevat het bestand met gegevens over de vraag 
(ciz 2004) andere personen dan de bestanden met gegevens over het gebruik (avo/
oii), waardoor deze niet zonder meer aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Een bijkomende beperking in de data is dat er te weinig informatie beschikbaar is 
over de ontvangst van een persoonsgebonden budget (pgb). Wij kunnen daarom geen 
uitspraken doen over de besteding van het pgb.

Definitie van potentiële vraag naar collectief gefinancierde zorg
Onder potentiële vragers naar collectief gefinancierde zorg verstaan we diegenen die 
wegens zijn/haar beperkingen of aandoeningen hulp gebruikt of hulp wil gebruiken 
en een grote kans heeft daarbij een beroep te doen op collectief gefinancierde zorg. 
In eerdere publicaties (o.a. Timmermans en Woittiez 2004c; Jonker et al. 2007) was 
de potentiële vraag gedefinieerd als degenen die een objectief bepaalde hulpbehoefte 
hebben en die gebruik maken van hulp van anderen. Dit was aan de ene kant een 
tamelijk strenge definitie van het begrip potentiële vrager en was mede gebaseerd 
op de verwachting dat iemand die geen zorg gebruikt, niet meteen zal vragen om 
collectief gefinancierde zorg als zij/hij wel zorg nodig heeft. Aan de andere kant was 
deze definitie ruim, omdat mensen die gebruik maken van informele of particuliere 
hulp en daar tevreden mee waren (geen behoefte hebben aan meer zorg) toch tot de 
potentiële vraag werden gerekend.

Op basis van het onderzoek van Schellingerhout (2007) is hier gekozen voor een 
operationalisatie waarbij ook wordt gekeken naar behoefte aan zorg. Zo worden 
de eerder genoemde mensen die alleen informele zorg ontvangen en geen behoefte 
hebben aan meer zorg, nu niet meer tot de potentiële vraag gerekend. En aan de 
andere kant worden mensen die geen zorg ontvangen, maar er wel behoefte aan 
hebben, nu wel tot de potentiële vraag gerekend. Ook alleenstaanden met ernstige 
fysieke beperkingen worden, ongeacht behoefte of gebruik van zorg, tot de poten-
tiële vraag gerekend. Hier is voor gekozen omdat deze mensen, gezien hun beper-
kingen, grote kans hebben dat ze op relatief korte termijn een beroep gaan doen op 
collectief gefinancierde zorg – mede omdat ze geen partner hebben die informele 
zorg kan verlenen. De exacte operationalisatie is weergegeven in bijlage B (te vinden 
via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
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Typen zorg: pluspakketten
Ten tijde van dit onderzoek (2005) kon men bij het ciz een indicatie krijgen voor 
zeven verschillende functies:10

– huishoudelijke hulp
– persoonlijke verzorging
– verpleging
– activerende begeleiding (eventueel met dagopvang)
– ondersteunende begeleiding (eventueel met dagopvang)
– behandeling (eventueel met verblijf )
– verblijf (kort of langdurig)

Huishoudelijke hulp biedt hulp bij huishoudelijke verrichtingen, zoals het zorgen 
voor eten en drinken en schoonmaken. Persoonlijke verzorging betreft bijvoor-
beeld wassen en aankleden van de cliënt. Verpleging behelst zwaardere vormen 
van zorgverlening zoals het toedienen van medicijnen. Onder begeleiding vallen 
de activerende begeleiding die zich richt op het aanleren van bepaalde taken en in 
principe een tijdelijk karakter heeft en de ondersteunende begeleiding die onder 
andere bestaat uit hulp bij het regelen van dagelijkse bezigheden, zoals plannen en 
uitvoeren van taken en het regelen van beheerszaken. Behandeling is gericht op het 
herstel of voorkoming van verergering van bepaalde handicaps of aandoeningen. 
Opname in een instelling valt onder verblijf, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen tijdelijk ofwel kort verblijf en permanente opname (langdurig verblijf ). 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 beschikbaar is.

In deze indeling in functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen langdurig 
verblijf in een verzorgingshuis en in een verpleeghuis, omdat de indeling niet uitgaat 
van het aanbod van zorg (verplegingshuis, verzorgingshuis), maar van de behoefte 
van de aanvrager. In de praktijk is dit onderscheid in verzorgings- en verpleeghuis 
er echter vaak nog wel; in de verpleeghuizen is de gemiddelde zorgzwaarte een stuk 
hoger dan in de verzorgingshuizen.11 In de analyses maken we daarom wel een 
onderscheid tussen deze twee verblijfsvormen. We gaan ervan uit dat verblijf zonder 
behandeling plaatsvindt in een verzorgingshuis, en verblijf met behandeling in een 
verpleeghuis. Kort verblijf wordt niet verder onderverdeeld naar verblijf met verzor-
ging of verpleging. Mensen in aanleunwoningen of serviceflats worden in dit rapport 

10 De indeling van de functies is inmiddels iets veranderd. Zo is huishoudelijke hulp niet 
langer een awbz-functie (maar Wmo), en is verblijf onderverdeeld in zorgzwaartepakket-
ten (zzp’s).

11 Van dit onderscheid wordt expliciet gebruik gemaakt bij de enquête Ouderen In 
 Instellingen (oii 2004): de enquête bestaat uit verschillende vragenlijsten aan 
 verzorgingshuisbewoners en verpleeghuisbewoners.
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niet gezien als tehuisbewoners, maar als mensen die thuis wonen en daar al dan niet 
zorg ontvangen.

In tegenstelling tot eerdere publicaties worden hier de functies ondersteunende 
begeleiding, activerende begeleiding en behandeling samengevoegd. Dit is gedaan 
vanwege het relatief kleine aantal waarnemingen voor deze functies en het feit dat 
er in de landelijke registraties ook niet afdoende informatie beschikbaar is om als 
ijkpunt voor het gebruik van deze functies afzonderlijk te dienen.

Een indicatie bij het ciz bestaat meestal uit meerdere zorgfuncties, en ook ont-
vangen gebruikers vaak combinaties van functies. Omdat het uitgangspunt in dit 
onderzoek het perspectief van de burger is, gaan wij uit van het aantal personen dat 
zorg vraagt of gebruikt en niet van de functies. Daarom hanteren we zogenoemde 
pluspakketten: combinaties van de functies. Hierbij worden potentiële vragers en 
gebruikers naar zorg ingedeeld naar de functies die zij vragen of ontvangen. Wan-
neer zij een combinatie van functies vragen/ontvangen worden zij ingedeeld bij de 
zwaarste zorgvorm. De hiërarchie loopt op van huishoudelijke hulp (lichtste functie) 
tot verpleeghuiszorg (zwaarste functie). Zo worden bijvoorbeeld potentiële vragers 
naar een combinatie van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging ingedeeld 
bij persoonlijke verzorging. Iemand kan dus een indicatie voor meerdere functies 
hebben, maar het geheel is steeds getypeerd als één pluspakket.12

Pluspakketten van de geïndiceerde vraag
De samenstelling van de potentiële vraag naar pluspakketten in het VeVeRa is geba-
seerd op de verdeling van de vraag naar pluspakketten van de geïndiceerde vraag 
uit het ciz-bestand. We gaan er van uit dat de potentiële vragers dezelfde typen 
zorg vragen als de geïndiceerde vragers met dezelfde kenmerken (zoals leeftijd en 
aandoeningen). De indicaties in het ciz-bestand hebben betrekking op de periode 
oktober 2003 – oktober 2005. Als iemand in die periode meerdere indicaties heeft 
gekregen, wordt alleen naar de eerste indicatie gekeken. Personen komen dus maar 
één keer voor in het bestand. Figuur 2.5 geeft een overzicht van de samenstelling van 
de pluspakketten uit de verschillende functies voor de potentiële vraag naar zorg.

12 De exacte inhoud van een pluspakket kan ook verschillen tussen personen: zo kan het 
pluspakket persoonlijke verzorging voor de ene persoon bestaan uit alleen persoonlijke 
verzorging, en voor een ander uit persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.
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Figuur 2.5
Indeling van functies in pluspakketten van de potentiële vraag naar zorga 

functies (Wmo/AWBZ)
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a We veronderstellen hier impliciet dat de functies huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging en 
begeleiding ook in de verblijffunctie zitten.

Bron: SCP

Het figuur is als volgt te lezen. Een potentiële vrager naar huishoudelijke hulp, vraagt 
alleen naar de functie huishoudelijke hulp. Een potentiële vrager naar het pluspakket 
persoonlijke verzorging kan naast de hoofdfunctie persoonlijke verzorging ook de 
nevenfunctie huishoudelijke hulp vragen. Voor de andere extramurale functies geldt 
ook dat naast de hoofdfunctie (de zwaarste, en naamgevende functie) ook de minder 
zware (neven)functies kunnen worden gebruikt. Voor de intramurale pluspakketten, 
kort verblijf en verzorgings- en verpleeghuiszorg, wordt niet expliciet de potentiële 
vraag naar de minder zware functie gemodelleerd. We veronderstellen dus impliciet 
dat de functies huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging en bege-
leiding ook in de verblijffunctie zitten.13

Toekenning van de potentiële vraag
In het bevolkingsbestand avo/oii is bepaald wie een potentiële vrager is en wie niet. 
Op het indicatiebestand ciz 2004 weten we welk type zorg gevraagd wordt door 
mensen die een indicatie hebben ontvangen. Door die twee typen informatie te com-
bineren, kunnen we een voorspelling maken van het type zorg dat gevraagd wordt 
door een potentiële vrager naar zorg. Meer uitleg over de methode van toekenning is 
te vinden in Jonker et al. (2007: 49 e.v.) en Timmermans en Woittiez (2004a: 55 e.v.).

13 In een volgende uitbreiding van het VeVeRa-model zal getracht worden de verblijfspak-
ketten naar zorgzwaarte te specificeren. 
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Pluspakketten van het gebruik van zorg
De zorg die gevraagd wordt, kan op verschillende manieren worden verstrekt (gebruik 
van zorg). De gevraagde functie hoeft niet overeen te komen met de gebruikte vorm 
van zorg. Zo kan potentiële vraag naar de huishoudelijk verzorging (en zwaardere 
functies) opgelost worden door middel van informele of particuliere zorg. Daarom 
voegen we deze twee zorgvormen toe als pluspakketten bij het gebruik. Het gebruik 
van zorg wordt gebaseerd op de informatie uit het avo/oii bestand. De indeling in 
pluspakketten voor het gebruik wijkt af van die van de potentiële vraag (zie figuur 
2.6). Dit komt ten eerste door de eerder genoemde toevoeging van informele en parti-
culiere zorg. Ten tweede bevat het avo/oii geen informatie over begeleiding en kort 
verblijf, waardoor deze pluspakketten voor het gebruik niet onderscheiden kunnen 
worden. Ten derde kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen persoonlijke 
verzorging en verpleging. Hiervoor is het aantal gebruikers van deze zorgvormen in 
het enquêtebestand te klein. Daarom worden deze twee zorgvormen bij de statis-
tische modellering van het gebruik samengenomen. In module 4 (ramingen V&V) 
zullen echter ook voor de pakketten persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding 
en kort verblijf afzonderlijke ramingen worden geconstrueerd.

Figuur 2.6
Indeling van functies in pluspakketten van het gebruik van zorga

 functies

 
informele 
zorg

particuliere 
zorg

huishou -
delijke hulp

persoonlijke verzor-
ging of verpleging

verzorgings-
huiszorg

verpleeg-
huiszorg

pluspakketten

informele zorg  

particuliere zorg   

huishoudelijke hulp    

persoonlijke verzor-
ging of verpleging       

verzorgingshuiszorg       

verpleeghuiszorg       

a We veronderstellen hier impliciet dat de functies informele en particuliere zorg, huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging en verpleging ook in de verblijffunctie zitten.

Bron: SCP

Figuur 2.6 laat zien dat het pluspakket informele zorg alleen bestaat uit de functie 
informele zorg bestaat. Als iemand het pluspakket particuliere zorg ontvangt, kan 
het zo zijn dat hij alleen particuliere zorg ontvangt, of particuliere zorg samen met 
informele zorg. Een gebruiker van het pluspakket huishoudelijke hulp kan naast de 
hoofdfunctie huishoudelijke hulp ook de nevenfuncties informele en particuliere 
hulp gebruiken. Voor de andere extramurale functies geldt ook dat naast de hoofd-
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functie (de zwaarste, en naamgevende functie) ook de minder zware (neven)functies 
kunnen worden gebruikt. Bij het bestuderen van het gebruik in uren wordt hiermee 
expliciet rekening gehouden. Voor de intramurale pluspakketten wordt ook bij het 
gebruik niet expliciet het gebruik van de minder zware functie gemodelleerd.

Bij de potentiële vraag naar zorg onderscheiden we dus, afgezien van de niet-collec-
tieve zorg, meer pluspakketten dan bij het gebruik van zorg. De pakketten die we bij 
het gebruik in de enquêtebestanden niet kunnen onderscheiden (persoonlijke verzor-
ging en verpleging) en de in de bestanden ontbrekende pakketten (begeleiding en kort 
verblijf), worden met behulp van externe macroinformatie bijgeschat (zie module 2b).

Gebruik in termen van uren
In het enquêtebestand avo/oii (2003/2004) is ook opgenomen hoeveel uur men 
per week van de verschillende extramurale functies gebruik maakt. Niet alleen van 
de hoofdfunctie (die de naamgever van het pakket is), maar ook van de overige, 
minder zware functies. Per extramuraal zorgpakket wordt vastgesteld hoeveel uur 
een gebruiker van een pluspakket gemiddeld van de verschillende functies gebruik-
maakt. Dus we bepalen bijvoorbeeld voor gebruikers van het pakket persoonlijke 
verzorging niet alleen hoeveel uur persoonlijke verzorging gemiddeld wordt ontvan-
gen maar ook hoeveel uur huishoudelijke hulp zij gemiddeld ontvangen.14

2.4.2 Module 1b: Determinanten
In deze module beschrijven we de mogelijke determinanten van zorg. Timmermans 
en Woittiez (2004c: hoofdstuk 3) rapporteerde hier al uitgebreid over, en gaf een 
literatuuroverzicht. Jonker et al. (2007: hoofdstuk 3) geeft inzicht in de keuze van 
determinanten naar de meest recente inzichten en mogelijkheden. In deze paragraaf 
is een kort overzicht van de determinanten in het VeVeRa opgenomen.15

We gebruiken determinanten waarvan we veronderstellen dat ze een relatie hebben 
met de potentiële vraag naar of het gebruik van zorg. Het gaat hier niet alleen om de 
keuze om wel of geen zorg te vragen of te gebruiken, maar ook om de keuze voor een 
bepaalde vorm van zorg (pluspakketten). De determinanten zijn in te delen in vier 
categorieën: gezondheidskenmerken, demografische kenmerken, sociaaleconomi-
sche kenmerken en het gebruik van hulpmiddelen en andere zorgvoorzieningen.

De gezondheidskenmerken omvatten hier beperkingen en aandoeningen. Beperkingen 
geven aan in welke mate iemand wordt gehinderd in het dagelijks functioneren door 

14 De gebruikers die geen gebruik maken van een van de nevenfuncties, tellen als 0 mee in 
de berekening van het gemiddelde aantal uren per gebruiker.

15 Ook hier is de algemene weegfactor voor de enquêtegegevens gebruikt, die in module 2 
wordt aangescherpt tot een specifiek op zorg gerichte weging.
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fysieke of psychische stoornissen. Al geruime tijd wordt er door het scp een zoge-
naamde (fysieke) ‘beperkingenmaat’ samengesteld op basis van een groot aantal 
vragen in enquêtebestanden (De Wit 1997; Van Gameren en Van Campen 2003). Voor 
het meten van beperkingen werd eerder gebruik gemaakt van vijf beperkingenma-
ten. In Jonker et al. (2007) zijn we overgestapt naar een Mokkenschaal, waarin de 
informatie van de verschillende beperkingenmaten wordt gecombineerd tot één 
score (Mokken 1971). Dit is gebeurd omdat er nu op een andere manier, afgesteld op 
de Mokkenschalen, naar beperkingen wordt gevraagd in het avo 2003/oii 2004. De 
Mokkenschaal wordt gezien als een betere maat voor de beperkingen dan de afzon-
derlijke beperkingenschalen (De Klerk, Iedema en Van Campen 2006). De Mokken-
schaal is samengesteld voor zowel het gecombineerde avo 2003/oii 2004-bestand 
als voor het ciz 2004 bestand. De vragen over beperkingen waren echter niet 
hetzelfde in deze twee bestanden. De keuzes die zijn gemaakt om de resulterende 
beperkingenschalen op elkaar af te stemmen zijn verantwoord in Van Campen 
(2007).

In de bestanden is alleen informatie beschikbaar over fysieke beperkingen. Over 
cognitieve beperkingen zoals dementie, zijn helaas geen individuele gegevens 
bekend in onze bestanden. Uit andere bron weten we dat onder vrouwen boven de 
80 jaar 20% last heeft van dementie. Voor de mannen gaat het om 14%. In totaal zijn 
er ongeveer 179.000 mensen die lijden aan dementie (rivm 2007). Het is echter niet 
bekend hoeveel van deze mensen ook last hebben van chronische aandoeningen 
of fysieke beperkingen. Dit betekent niet dat het effect van cognitieve beperkingen 
helemaal niet wordt meegenomen: vaak hebben personen met dementie ook last 
van fysieke beperkingen. Op basis van een grootschalig Europees onderzoek onder 
50-plussers16 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%. Desondanks zal het 
ontbreken van informatie over cognitieve beperkingen waarschijnlijk leiden tot een 
minder nauwkeurige schatting van de potentiële vraag naar en het gebruik van zorg 
in de toekomst.

Aandoeningen hebben betrekking op zaken die diagnosticeerbaar zijn, zoals bij-
voorbeeld astma, hartaandoeningen of migraine. Vaak hebben mensen met aandoe-
ningen ook beperkingen en omgekeerd, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 
Het behoeft weinig toelichting dat mensen met beperkingen of aandoeningen meer 
kans hebben om gebruik te maken van zorg dan andere mensen (zie ook Timmer-
mans en Woittiez 2004a,b en Jonker et al. 2007).

16 Het Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (share), 2004.
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Onder demografische kenmerken vallen hier: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, samen-
stelling huishouden en stedelijkheidsgraad. Voor leeftijd is het verband met zorg-
gebruik evident: oudere mensen vragen en gebruiken bijvoorbeeld gemiddeld meer 
zorg dan jongere mensen. Maar ook worden potentiële vraag en gebruik beïnvloed 
door de huishoudsamenstelling. Als er geen partner aanwezig is die hulp kan ver-
lenen, is men eerder aangewezen op collectief gefinancierde vormen van zorg. De 
stedelijkheid van de omgeving waar men woont, kan op verschillende manieren van 
invloed zijn. In minder stedelijke gebieden kan het informele netwerk groter (hech-
tere sociale banden) of kleiner (minder goed bereikbaar) zijn, wat van invloed is op 
het beroep dat men kan doen op informele zorg.

Ook voor sociaaleconomische kenmerken is er een verband met de keuze voor een bepaalde 
vorm van zorg. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld dat hoger opgeleiden vaker 
kiezen voor particuliere zorg, en dat mensen met een lager inkomen vaker gebruik 
maken van intramurale zorg (zie Timmermans en Woittiez 2004a,b). Daarom worden 
opleidingsniveau en inkomen opgenomen als determinanten. Etniciteit kon helaas 
niet mee in het model opgenomen worden, omdat onze databestanden daar onvol-
doende informatie over bevatten. Onderzoek wijst uit dat deze groep ander zorgge-
bruik 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.

Een uitbreiding t.o.v. van de vorige versie van het VeVeRa is dat de eigen bijdrage 
als een mogelijk bepalend kenmerk is opgenomen. Bij het modelleren van het effect 
van de eigen bijdrage op het gebruik van zorg worden we geconfronteerd met een 
paar problemen. Ten eerste is de eigen bijdrage zelf een functie van de gebruikte 
uren en daarmee endogeen en dat maakt het goed schatten van het effect op gebruik 
lastig. Om dit probleem van endogeniteit te omzeilen, presenteren we hier een 
model waarbij het effect van de eigen bijdrage gemeten wordt door het effect van de 
maximale eigen bijdrage te modelleren, in plaats van de werkelijk te betalen eigen 
bijdrage. De veronderstelling dat de hoogte van de maximale eigen bijdrage in plaats 
van de eigen bijdrage zelf bepalend is voor de keuze voor een bepaald type zorg, lijkt 
wel plausibel. Immers, als mensen zich aanmelden bij een indicatieorgaan weten 
ze nog niet hoeveel uur zorg ze eventueel gaan ontvangen, en dus is ook de eigen 
bijdrage nog onbekend, terwijl de maximum eigen bijdrage al wel bekend is (deze is 
alleen afhankelijk van kenmerken als inkomen en de huishoudsituatie en niet van 
het aantal uren ontvangen zorg). Ten tweede is de eigen bijdrage sterk gecorreleerd 
met de zwaarte van de zorgbehoefte en met het inkomen.17 Dit probleem lossen we 
op door te variëren met de vorm waarin we inkomen en zorgbehoefte opnemen als 
determinanten: de zorgbehoefte en inkomen bijvoorbeeld in dummies, en de eigen 
bijdrage lineair.

17 Dat betekent dat we bij het schatten te maken hebben met multicollineariteit.
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Ten slotte wordt ook het gebruik van andere voorzieningen meergenomen, met name 
het gebruik van hulpmiddelen/medische zorg. In eerste instantie verwachtten we dat de 
aanwezigheid van hulpmiddelen de noodzaak voor zorg zou reduceren. Dat is niet 
zo, hulpmiddelen en zorg zijn eerder complementair. Zie hiervoor ook Timmermans 
en Woittiez (2004c: 67)

2.4.3 Module 1c: Statistisch model
De derde submodule beschrijft de opzet van het statistische model waarin allerlei 
kenmerken van personen met behulp van statistische methoden gekoppeld worden 
aan de potentiële vraag naar en het gebruik van zorg. De output van deze module zijn 
de geschatte relaties tussen potentiële vraag en gebruik enerzijds en de kenmerken 
anderzijds. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid gerapporteerd over de resulterende rela-
ties. We gaan hier op de technische achtergrond in.

Het statistisch model moet antwoord geven op de vraag waarom mensen met een 
verzorgingsprobleem voor een bepaalde oplossing ‘kiezen’. Hierbij moet worden 
aangetekend dat het woord ‘keuze’ meer vrijheid impliceert dan in werkelijkheid 
waarschijnlijk het geval is. Zo is voor veel mensen met een ernstig verzorgingspro-
bleem de keuze ‘geen zorg’ geen optie. Daarnaast valt er weinig te kiezen als iemand 
een aanvraag indient bij het’: het ciz bepaalt welke zorg je geïndiceerd krijgt. Dat 
er toch wordt gesproken over keuzes, heeft te maken met het feit dat de statistische 
modellen voor dit soort problemen in de wetenschappelijke literatuur meestal ‘keu-
zemodellen’ worden genoemd.

De keuze van potentiële vragers tussen verschillende pluspakketten hoeft niet 
noodzakelijk door dezelfde determinanten bepaald te worden als de keuze van 
gebruikers. Ook zijn de gegevens voor potentiële vraag en gebruik in verschillende 
bestanden opgenomen (§ 2.4.1). Daarom worden in dit onderzoek twee afzonderlijke 
modellen geconstrueerd: een voor de potentiële vraag naar collectief gefinancierde 
zorg en een voor het gebruik van zowel collectieve als niet-collectieve zorg. In beide 
gevallen maken we gebruik van een zogenaamd ‘multinomiaal logit model’ (zie bv. 
Kennedy 1998). Er wordt verondersteld dat het keuzeproces wordt beïnvloed door een 
aantal determinanten (zie module 1b). De uitkomst van het multinomiaal logit model 
is geen toewijzing van personen aan pluspakketten (‘Mevrouw X vraagt huishoude-
lijke hulp’), maar een inschatting van de kans dat iemand met bepaalde kenmerken 
een pluspakket kiest (‘Mevrouw X heeft 10% kans om huishoudelijke hulp te vragen, 
15% kans om persoonlijke verzorging te vragen, enz.’). Een goede uitleg over het 
multinomiale logit model is te vinden in Train (2003).

Model voor de potentiële vraag
Het statistische model voor de potentiële vraag bestaat uit twee stappen. Figuur 2.7 geeft 
deze stappen schematisch weer. Eerst wordt voor alle respondenten in avo/oii-bestand 
gemodelleerd wat de kans is dat diegene een potentiële vrager is. Dit is gedaan met 

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   36 5-11-2009   11:13:55



37Het VeVeRa

behulp van een logitanalyse. Deze kans wordt gerelateerd aan gezondheids-, demografi-
sche, sociaal-economische kenmerken en hulpmiddelen/medische zorg.

Figuur 2.7
Statistisch model voor de potentiële vraag

Figuur 2.5
Titel

bevolking

huishoudelijke hulp

persoonlijke verzorging

verpleging

begeleiding

geen vraag

vraag
kort verblijf

verzorgingshuiszorg

verpleeghuiszorg

Bron: SCP

kans op vraag kans op pakket voor vragers

Maar daarmee weten we nog niet welk pakket gevraagd wordt. Daarom wordt, als 
tweede stap, de kans op de potentiële vraag naar een specifiek pakket bepaald. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit het ciz-bestand, waarin bekend is 
welk zorgpakket geïndiceerde vragers vragen. Hier wordt een multinomiale logit-
analyse uitgevoerd, die de kans op de verschillende pakketten relateert aan gezond-
heids-, demografische kenmerken en hulpmiddelen/medische zorg. Het ciz-bestand 
bevat geen sociaal-economische kenmerken. De kans dat iemand een bepaald pakket 
vraagt, wordt nu afgeleid uit de kans dat iemand een potentiële vrager is, gecombi-
neerd met de kans dat een potentiële vrager dat pakket vraagt. In feite wordt de kans 
op een bepaald pakket dat in het ciz-bestand gevonden is voor de mensen met een 
indicatie, overgezet naar het bevolkingsbestand (avo/oii). De achterliggende ver-
onderstelling is dat de kans per bevolkingsgroep (met bepaalde kenmerken) op een 
pakket dat door de potentiële vragers gevraagd wordt, gelijk is aan de kans op dat 
pakket dat door geïndiceerden met dezelfde kenmerken gevraagd wordt.

Model voor het gebruik
Het statistische model voor het gebruik van verpleging en verzorging kent twee 
delen. Eerst modelleren we voor iedereen wat de kans is op het gebruik van de ver-
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schillende pakketten. Vervolgens modelleren we voor de gebruikers van de extra-
murale pakketten hoeveel uren zorg zij gebruiken. Figuur 2.8 geeft dit schematisch 
weer.

Het model voor het gebruik is geschat op het gecombineerde avo/oii bestand. Net 
als in Jonker et al. (2007) wordt een multinomiaal logitmodel geschat. Hierin wordt 
de kans op het gebruiken van alle pluspakketten tegelijkertijd gemodelleerd. De 
kansen worden weer gerelateerd aan gezondheids-, demografische, sociaal-econo-
mische kenmerken en hulpmiddelen/medische zorg. In tegenstelling tot het model 
voor de potentiële vraag naar zorg, is de informatie over het al dan niet gebruiken 
van zorg en de gebruikte zorgvorm in een bestand aanwezig. Hierdoor kan de keuze 
om al dan niet zorg te gebruiken tegelijk met de keuze voor de zorgvorm worden 
geschat. Hiertoe wordt de keuze ‘geen zorg’ toegevoegd aan de mogelijk gebruikte 
pakketten (zie figuur 2.8).18

Figuur 2.8
Statistisch model voor het gebruik

Figuur 2.6
Titel
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geen zorg

informele zorg

particuliere zorg
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uren persoonlijke 
verzorging of verpleging

verzorgingshuiszorg

verpleeghuiszorg

Bron: SCP

gebruik in personen gebruik in uren

18 Begeleiding en kort verblijf ontbreken in het avo/oii-bestand.
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Nieuw in deze versie van het VeVeRa is dat ook een relatie gelegd wordt tussen de 
kenmerken van zorggebruikers en het aantal uren extramurale zorg dat men gebruikt 
(ook op het avo/oii-bestand). Zoals gezegd is dit alleen gedaan voor de gebruikers 
van (extramurale) thuiszorg. We bestuderen per pluspakket wat de determinanten zijn 
van het aantal gebruikte uren. Hiertoe gebruiken we regressie analyses.19

2.5 Module 2: Situatie basisjaar

Figuur 2.9
Module 2 ‘Situatie basisjaar’ in het VeVeRa

Figuur 2.7
Titel

relatie vraag/gebruik met
determinanten

bevolking, vraag/gebruik
en prijzen in basisjaar

ontwikkeling kenmerken ontwikkeling vraag/gebruik V&V

Bron: SCP 

1. verklaringsmodel

input ramingen output ramingen

basisjaar

toekomst

2. situatie basisjaar

3. trends in determinanten 4. raming V&V

vraag/gebruik in basisjaar

2a. V&V basisjaar

bevolkingssamenstelling in
basisjaar

2b. bevolking basisjaar

prijzen per type zorg in
basisjaar

2c. prijzen

19 Bij deze regressie-analyses wordt geen rekening gehouden met eventuele selectiviteit 
van de gebruikersgroep. Dit is achterwege gelaten omdat uit nadere berekeningen bleek 
dat de correctietermen geen significante bijdrage leverden aan de modellen, en dit soort 
termen lastig te verwerken zijn bij het ramen van het aantal uren.
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2.5.1 Module 2a: V&V basisjaar
In module 1a zijn potentiële vraag en gebruik vastgesteld op basis van het basis-
bestand (avo/oii). Dit basisbestand is gebaseerd op enquêtes en beschrijft daar-
door niet precies de werkelijke situatie. Immers, niet de gehele bevolking wordt in 
enquêtes benaderd en enquêtes bevatten regelmatig meetfouten. Daarnaast kan het 
basisjaar van de ramingen afwijken van het jaar waarin de enquêtegegevens zijn ver-
zameld. Daarom moet het aantal potentiële vragers en gebruikers worden geijkt aan 
de werkelijke situatie in het basisjaar. In deze module bepalen daartoe we het aantal 
zorgvragers en zorggebruikers in het basisjaar, uitgesplitst naar de onderscheiden 
typen zorg, zo dat het totaal aantal overeenkomt met de meest recente macrocij-
fers, uit een meer recent jaar dan de enquêtebestanden. In dit onderzoek worden de 
ramingen geijkt aan registratiecijfers uit 2005, terwijl de bestanden afkomstig zijn 
uit 2003 en 2004. Bij het ijken is gebruik gemaakt van registraties van gebruikcijfers 
door de nza (Van Galen et al. 2007), zie bijlage A (te vinden via www.scp.nl bij het 
desbetreffende rapport) .

Gebruik in personen 2005
In de nza-registraties (zie Van Galen et al. 2007) zijn cijfers opgenomen over het 
aantal gebruikers van intramurale zorg (verzorgingshuizen en verpleeghuizen), en 
het aantal gebruikte uren voor de verschillende vormen van extramurale zorg (func-
ties). Omdat wij uitgaan van pluspakketten, ofwel personen, en niet van functies, is 
een vertaalslag nodig. Bij de extramurale functies is het aantal gebruikers van een 
pluspakket gelijk aan het aantal gebruikers van de hoofdfunctie die geen zwaardere 
functie gebruikt.20 De details van deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage A.

In 2005 waren er ongeveer 850.000 gebruikers van verpleging en verzorging. Hiervan 
gebruikt bijna een derde alleen niet-collectieve zorg (informele of particuliere zorg), 
bijna de helft een vorm van thuiszorg en woont een vijfde in een verzorgingshuis, of 
een verpleeghuis.

Gebruik in uren 2005
Voor de gebruikers van extramurale zorg is het ook van belang om het aantal uren 
zorg per week voor de hoofd- en nevenfuncties te bepalen. Op basis van het enquête-
bestand is dit gebeurd in module 1a. Daar ontbreekt echter het aantal uren voor het 
gebruik van de verschillende functies binnen pluspakket begeleiding. Dit aantal uren 
is op basis van landelijke informatie bijgeschat (zie bijlage A).

20 In de landelijke gegevens is de combinatie van functies tot pluspakketten niet bekend. 
In het beschikbare bestand met gebruikers (avo/oii 2003/2004) is geen informatie 
opgenomen over het gebruik van begeleiding. Daarom baseren we de vertaling van 
functies naar pluspakketten op een bestand van indicaties van zorg (ciz-gino 2005).
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Tot slot moet evenals bij het gebruik in personen ook het gebruik in uren per persoon 
worden geijkt om de meetfouten uit het bestand (avo/oii) weg te nemen. We bereke-
nen het totaal aantal uren per functie door het aantal gebruikers per pluspakket te 
combineren met de uren per functie voor dat pluspakket. Door dit berekende aantal 
uren per functie te confronteren met de registraties per functie kunnen we het aantal 
uren per gebruiker ijken. 21

In totaal wordt er ruim 200 miljoen uren zorg verleend. Bijna de helft daarvan (46%) 
wordt geleverd door de collectieve zorg. De huishoudelijke hulp (sinds 2007 Wmo-
zorg) is met 23% van de ontvangen uren de grootste collectief gefinancierde functie. 
Het gebruik in uren van de overige collectieve functies neemt af met de zwaarte van 
de functie, zij het dat de functie begeleiding meer gebruikt wordt dan verpleging door 
het grote aantal uren dagverpleging voor de gebruikers daarvan (zie hoofdstuk 6).

Potentiële vraag 2005
Over het aantal potentiële vragers naar zorg is geen landelijke informatie beschik-
baar om de door ons gebruikte gegevens mee te ijken. Daarom nemen we aan dat 
de verdeling van de potentiële vragers over de verschillende pluspakketten zoals 
deze in de indicaties voorkomen ook sporen met de werkelijke verdeling. Alleen de 
totale potentiële vraag wordt geijkt aan het totale gebruik. Hierbij kunnen we echter 
de potentiële vraag niet zonder meer gelijk stellen aan het gebruik. Uit de definitie 
van potentiële vraag volgt dat alleen collectieve zorggebruikers met een objectieve 
behoefte (dat wil zeggen met beperkingen of een aandoening) tot de potentiële vraag 
worden gerekend. Verder worden ontvangers van informele of particuliere zorg 
met een objectieve behoefte, en een behoefte aan meer zorg tot de potentiële vraag 
gerekend. Ook worden niet-gebruikers met een aandoening of beperking en een 
behoefte aan zorg net als ernstig beperkte alleenstaanden (met of zonder zorg) tot 
de potentiële vraag gerekend. Bij de ijking van de potentiële vraag moet het gebruik 
dus verlaagd worden met de gebruikers zonder objectieve behoefte en verhoogd met 
de niet-gebruikers met behoefte aan zorg.

Het aantal potentiële vragers naar collectief gefinancierde zorg (854.000) is veel 
groter dan het aantal gebruikers van collectief gefinancierde zorg (586.000). Er zijn 
immers ook gebruikers van niet-collectieve zorg. Bovendien is de verdeling van de 
zorgpakketten van de potentiële vraag naar collectief gefinancierde zorg anders dan 
die van het gebruik van collectief en niet-collectief gefinancierde zorg (zie verder 
hoofdstuk 6).

21 In tegenstelling tot Eggink et al. (2008) hanteren we hier de kosten per gerealiseerd uur 
zorg als uitgangspunt voor de tarieven van de extramurale functies (zie § 2.5.3). Hierdoor 
levert ijken op het gerealiseerde aantal uren hetzelfde op als ijken op de uitgaven. Dit 
levert kleine verschillen op met de geijkte uren zoals in Eggink et al. (2008). Voor de 
ramingen hebben deze aanpassingen nauwelijks gevolgen.
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2.5.2 Module 2b: Bevolking basisjaar
Wanneer we weten hoe de bevolking is samengesteld, kunnen we kijken in hoe-
verre deze bevolkingssamenstelling terug te vinden is in de samenstelling van de 
respondenten in ons bevolkingsonderzoek avo/oii. Voor zover dit niet zo is, doen 
we hiervoor een correctie door het bestand te wegen. Respondenten met bepaalde 
kenmerken (bv. oudere hoger opgeleiden) die in het bestand in verhouding minder 
vaak voorkomen dan in de bevolking, krijgen een hoog gewicht. Respondenten met 
combinaties van kenmerken die in het bestand relatief gezien vaker voorkomen dan 
in de bevolking krijgen een laag gewicht. Door aan iedereen in het bestand op deze 
manier een gewicht toe te kennen, kunnen we de bevolkingssamenstelling in het 
basisjaar nabootsen. Dit noemen we de micromodelbevolking van het basisjaar. De 
micromodelbevolking staat dus model voor de bevolking in het basisjaar. De Klerk 
en Ras (1998) verwoorden het aldus: ‘bij elke persoon met bepaalde kenmerken in 
het bestand is vermeld hoe vaak een dergelijk persoon in werkelijkheid voorkomt, 
opdat de bevolking als geheel goed wordt weerspiegeld. Het aantal keren dat een per-
soon voorkomt, kan worden gezien als weegfactor.’ Op deze manier corrigeren we 
niet alleen de zogenaamde steekproeffout, ofwel de afwijking van de werkelijkheid 
doordat we niet de gehele bevolking ondervragen, maar passen we ook de gegevens 
aan de situatie in het basisjaar aan in plaats van aan het jaar waarin de steekproefge-
gevens werden verzameld.

In dit onderzoek houden we in de berekeningen rekening met de bevolkings-
samenstelling naar de kenmerken leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, 
opleidingsniveau en een tiental aandoeningen. In ons basisjaar 2005 was 16% van 
de 30-plusbevolking 70 jaar of ouder en 20% alleenstaand. Van de verschillende aan-
doeningen waren aandoeningen aan het bewegingsapparaat het meest voorkomend, 
30%. De helft van de 30-plussers had in 2005 hooguit een lager beroepsopleiding, 
iets meer dan een kwart had middelbaar onderwijs gevolgd, en iets minder dan een 
kwart hoger onderwijs.

2.5.3 Module 2c: Prijzen basisjaar
In de module 4c wordt (de ontwikkeling van) het volume van potentiële vraag naar en 
gebruik van verpleging en verzorging berekend (volumeontwikkeling). Het volume 
volgt uit het toekennen van prijzen aan het gebruik en de potentiële vraag. Dat doen 
we omdat we niet alleen geïnteresseerd zijn in het aantal personen dat zorg vraagt 
of ontvangt maar ook de daarbij behorende uitgaven. In deze module construeren 
we de relevante prijzen voor het basisjaar (hier 2005). We merken hierbij op dat we 
kijken naar de bruto uitgaven. We houden dus geen rekening met de wijze waarop dit 
gefinancierd wordt: door eigen bijdragen, uit de awbz of de Wmo.

We bepalen een jaarprijs voor de intramurale functies, uit de combinatie van de jaar-
lijkse uitgaven met het aantal gebruikers (Van Galen et al. 2007). Omdat deze impli-
ciet ook de minder zware (neven)functies omvatten, levert dit direct de prijs voor de 
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intramurale pluspakketten. Voor de extramurale functies bepalen we een prijs per 
uur uit de vergelijking van de uitgaven per functie, en het aantal gerealiseerde uren 
per functie (zie Van Galen et al. 2007).22 Door de uurprijs per functie te combineren 
met het gebruik in uren voor de hoofd en nevenfuncties per gebruiker vinden we een 
prijs per gebruiker van een pluspakket in het basisjaar.

Voor de informele en particuliere zorg, samen de niet-collectieve zorg, zijn geen 
tarieven vastgesteld, en worden ook de uitgaven niet geregistreerd. In de literatuur 
zijn wel diverse pogingen gedaan om de economische waarde (in geld) van informele 
zorg te bepalen (zie voor een overzicht Van den Berg, 2005). 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 
de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks vastgestelde 
maximale uurtarief voor de particuliere huishoudelijke dienstverlening (de ‘witte 
werkster’). We hebben het vastgesteld op 12 euro per uur (zie o.a. Home Works Huis-
houdelijke Hulp en scr 2006: 295).

Huishoudelijke hulp was in het basisjaar van dit rapport (2005) nog onderdeel van de 
awbz. Per 1 januari 2007 is het overgegaan naar de Wmo en heeft het geen vast tarief 
meer, maar mogen de gemeenten daar zelf over beslissen. Hiermee kunnen wij in de 
raming echter geen rekening houden, omdat we landelijke gegevens gebruiken en 
geen gemeentelijke variatie in het model kunnen opnemen. Verder hanteren we de 
tariefstructuur van 2005 en baseren ons op de uitgaven en het gebruik uit dat jaar. In 
Woittiez et al. (2009) geven we wel inzicht in de gevolgen van de prijsverandering in 
de huishoudelijke hulp voor de uitgaven.

De uurtarieven voor de extramurale functies lopen op met de zwaarte daarvan (van 
ruim 23 euro voor een uur huishoudelijke hulp tot bijna 60 euro voor verpleging). Een 
jaar verblijf in een verzorgingshuis kost volgens onze berekening ongeveer 23.000 
euro; een verblijf in een verpleeghuis kost ongeveer 2,5 keer zo veel, ofwel 61.000 
euro per jaar (voor meer informatie zie hoofdstuk 6).

22 Op deze wijze zijn de uitgaven, tarieven, gebruikers en uren per gebruiker geheel met 
elkaar in overeenstemming. In Eggink et al. (2008) is voor de extramurale functies 
uitgegaan van de maximale tarieven van het nza als prijs van een uur zorg. Deze liggen 
iets hoger dan de werkelijke uitgaven per uur zorg. In 2006 was de gerealiseerde korting 
gemiddeld ongeveer 3,5% (nza2006). Deze aanpassing heeft maar kleine gevolgen voor 
de uiteindelijke uitgavenraming. Dit komt doordat de verschillen tussen beide tarieven 
niet al te groot zijn, en doordat het gebruik en de uitgaven worden geijkt voor het basis-
jaar.
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2.6 Module 3: Trends in determinanten

Figuur 2.10
Module 3 ‘Trends in determinanten’ in het VeVeRa
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2.6.1 Module 3a: Sturende trends
De micromodelbevolking geeft een schatting van de omvang en de samenstelling 
van de bevolking in een bepaald jaar. Voor elk jaar van de ramingsperiode is een 
micromodelbevolking opgesteld. De trends in kenmerken waarvoor al een raming 
beschikbaar is, hebben we opgenomen in de micromodelbevolking. We noemen ze 
sturende trends. Een sturende trend kon worden vastgesteld voor leeftijd, geslacht, 
huishoudensamenstelling in combinatie met burgerlijke staat, opleidingsniveau en 
chronische aandoeningen.

In de komende decennia verandert de samenstelling van de bevolking naar leeftijd 
en geslacht. Algemeen bekend is de (dubbele) vergrijzing: het aantal ouderen neemt 
toe, en met name het aantal 80-plussers (cbs StatLine). Daarnaast neemt ook het 
aantal alleenstaanden toe (cbs StatLine). Verder verwachten we dat het gemiddelde 
opleidingsniveau toe blijft nemen (Herweijer 2001) en wordt de bevolking over het 
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algemeen gemiddeld gezonder, met uitzondering van diabetes (rivm 2007). Voor 
een uitgebreidere beschrijving van deze sturende trends wordt verwezen naar hoofd-
stuk 5 van deze publicatie.

2.6.2 Module 3b: Afgeleide trends
Er zijn ook determinanten waarvoor geen trend beschikbaar is. In het VeVeRa model 
worden de trends daarin bepaald door de sturende trends uit module 3a. Dat noemen 
we de afgeleide trends. Dit betekent dat als bijvoorbeeld hoger opgeleiden vaker in 
een stedelijk gebied wonen, en het aantal hoger opgeleiden toeneemt, ook het aantal 
stedelingen toeneemt. Daarover wordt gerapporteerd in module 3b.

Dit betreft alle determinanten in het verklaringsmodel die niet-sturend zijn, zoals 
fysieke beperkingen, stedelijkheid, gebruik van hulpmiddelen/medische zorg en 
(maximale) eigen bijdragen. Ook voor de trend in inkomens is een afgeleide trend 
berekend omdat er nogal wat onzekerheid over toekomstige inkomens bestaat. 
Hierdoor is een sturende trend wellicht wel vast te stellen maar die is waarschijnlijk 
zeer onbetrouwbaar. Daarnaast is het inkomen in het verklaringsmodelmodel in 
zeer brede klassen gemeten, door beperkingen in het gegevensmateriaal.23 Trends in 
inkomen zijn daardoor moeilijk in het model op te nemen.

Het totale aantal mensen met beperkingen neemt naar verwachting (door ver-
anderingen in de sturende trends) in de loop der tijd fors toe. Ook het gebruik van 
voorzieningen en het aantal stedelingen zal groeien. Het aantal lagere en middelbare 
inkomens zal sneller stijgen dan het aantal hogere inkomens De gemiddelde maxi-
male eigen bijdrage zal eveneens veranderen, door de afgeleide veranderingen in 
inkomen en huishoudsamenstelling, zelfs wanneer we uitgaan van vaste regel geving.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de afgeleide trends wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5 van deze publicatie.

2.6.3 Module 3c: Ontwikkeling in de prijs van zorg
In module 3c wordt een verwachting geconstrueerd omtrent toekomstige prijsont-
wikkelingen in de zorg. Het gaat hier om de prijs die we als weging gebruiken om tot 
een uitgavenraming te komen (module 4d). Het is heel lastig om prijsverwachtingen 
voor de toekomst te genereren. Als dat al wordt gedaan, is dat meestal gebaseerd op 
het doortrekken van de trend uit het verleden (zie bv. Douven et al. 2006) Hier gaan 
we uit van de terugblik op de historische ontwikkelingen in de uitgaven aan de zorg 
in Eggink et al. (2008). Daar wordt becijferd dat de reële kostprijs van verpleging en 
verzorging tussen 1985 en 2005 gemiddeld met ongeveer 2% per jaar is toegenomen. 
In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan

23 Het inkomen is in de gehanteerde databestanden (avo 2003 en oii 2004) niet op 
dezelfde manier gemeten, zodat alleen een grove indeling mogelijk is. 
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2.7 Module 4: Ramingen V&V

Figuur 2.11
Module 4 ‘Raming V&V’ in het VeVeRa
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2.7.1 Module 4a: Trends V&V
De relatie van deze module met de overige modulen in het model is schematisch 
weergegeven in figuur 2.12.
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Figuur 2.12
Relatie van submodulen van ramingen V&V met de overige modulen
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We merken op dat in deze module alleen de trends van potentiële vraag en gebruik 
van belang zijn. Het niveau van deze grootheden komt pas in de volgende module 
aan de orde. We zien dat de potentiële vraag naar intramurale zorg naar verwach-
ting sneller zal toenemen dan de potentiële vraag naar extramurale zorg. Voor het 
gebruik geldt dit ook, met uitzondering van het gebruik van particuliere zorg, dat 
naar verwachting het snelst stijgende pakket zal zijn. Het aantal uren per gebruiker 
van extramurale zorg zal naar verwachting licht stijgen. Alleen voor particuliere zorg 
wordt een daling verwacht. Zie voor de resultaten verder hoofdstuk 6.

2.7.2 Module 4b: Geijkte trends V&V
In module 4a hebben we de ontwikkelingen berekend die we in de toekomst in de 
verpleging en verzorging kunnen verwachten. Deze trend combineren we met het 
gebruik van en de potentiële vraag naar zorg in het basisjaar die in module 2a is 
geconstrueerd (zie figuur 2.10). Hiermee ijken we de trends en krijgen we niet alleen 
een indruk van de relatieve veranderingen in potentiële vraag en gebruik, maar ook 
in de te verwachten aantallen gebruikers en potentiële vragers in de toekomst, ofwel 
het niveau van potentiële vraag en gebruik.

Zoals eerder aangegeven geeft het verklaringsmodel uit module 1 geen inzicht in 
de determinanten van het gebruik van de pluspakketten begeleiding en kort ver-
blijf, en is het gebruik van de pluspakketten persoonlijke verzorging en verpleging 
gecombineerd. Aan de hand van enkele aannames kunnen we toch ramingen voor 
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deze pakketten construeren. Zo gaan we ervan uit dat de pakketten persoonlijke 
verzorging en verpleging allebei dezelfde ontwikkeling doormaken. Hiermee lopen 
de trends in deze pakketten gelijk op met de trends in het gecombineerde pakket. 
Daarnaast gaan we er, evenals in Eggink et al. (2008), van uit dat het gebruik van 
begeleiding net zo groeit als de gemiddelde collectieve extramurale zorg (huishou-
delijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging). Ook voor het gebruik van kort 
verblijf gaan we uit van de groei van de gemiddelde collectieve extramurale zorg. 
Ook voor deze pluspakketten kunnen nu het werkelijke gebruik in 2005 en de trends 
worden gecombineerd tot geijkte ramingen van verpleging en verzorging.

De geijkte ramingen geven aan dat, hoewel de intramurale zorg zowel bij de potenti-
ele vraag als bij het gebruik het snelste zal stijgen, het aantal gebruikers van extra-
murale zorg groter zal blijven dan van intramurale zorg. De snelste stijger bij het 
gebruik, de particuliere zorg, blijft in aantallen slechts een marginale rol spelen. De 
uitkomsten van de geijkte ramingen zijn uitgebreider opgenomen in hoofdstuk 6.

2.7.3 Module 4c: Volume V&V
In deze module wordt de volumeontwikkeling berekend die volgt uit de geijkte trend 
(module 4b) waarbij de tarieven in het basisjaar (uit module 2c) als gewichten dienen. 
Hiermee geven we een indruk van de financiële consequenties van de ontwikkelin-
gen in het volume van potentiële vraag en gebruik. De prijzen per functie blijven 
hierbij in de loop der tijd ongewijzigd. Deze module geeft dus alleen inzicht in de 
consequenties van veranderingen in het volume. De ontwikkeling in het volume 
zal niet gelijk oplopen met de ontwikkeling in het aantal potentiële vragers en/of 
gebruikers. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de ontwikkelingen in het 
aantal potentiële vragers en gebruikers, de personenramingen genoemd, verschillen 
per vorm van zorg, en anderzijds met verschillen in uitgaven per zorgvorm. Ook het 
aantal uren per zorgvorm kent verschillende ontwikkelingen.

In deze module presenteren we twee volumina. De ene is gebaseerd op het te 
verwachten gebruik van zorg, de andere is gebaseerd op de te verwachten potenti-
ele vraag naar zorg. Hiermee krijgen we inzicht in de te verwachten uitgaven aan 
gebruik in constante prijzen, maar ook een verwachting van de maximale uitgaven 
die ontstaan wanneer alle potentiële vraag gehonoreerd wordt.

De ontwikkelingen in het gebruik van zorg zijn geraamd in termen van personen 
en, in tegenstelling tot de eerdere scp-ramingen, voor de extramurale zorg ook in 
termen van uren zorg per gebruiker. Door nu per functie de ontwikkeling in het 
aantal gebruikers, het aantal uren zorg per gebruiker en het uurtarief te combineren, 
kunnen de uitgaven (in constante prijzen) van het gebruik worden bepaald. Voor 
de potentiële vraag naar zorg is vooralsnog geen model voor het aantal gevraagde 
uren beschikbaar doordat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de informatie 
over het aantal uren dat mensen vragen in het ciz-bestand niet zeker is. We gaan er 
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daarom van uit dat bij het honoreren van de potentiële vraag naar een bepaald plus-
pakket, precies de uren horen die de gebruikers van dat pakket ontvangen. Op deze 
manier kan toch de potentiële vraag naar (extramurale) zorg worden uitgedrukt in 
termen van uren en de bijbehorende uitgaven.

De ramingen van het volume geven aan dat de uitgaven naar verwachting sneller 
toenemen dan het gebruik in personen. Dit komt vooral doordat het snelst stijgende 
(collectieve) pakket verpleeghuiszorg ook per gebruiker de meeste uitgaven met zich 
meebrengt. Daarnaast neemt het aantal uren per gebruiker voor de extramurale 
functies toe, met het bijbehorende prijskaartje. Zie verder hoofdstuk 6.

2.7.4 Module 4d: Uitgaven V&V
In deze module wordt een uitgavenraming berekend die volgt uit de raming van de 
volumina die in module 4c is berekend. Dat is gedaan door aan volumeontwikkelin-
gen de verwachte prijsontwikkeling toe te voegen. De verwachte prijsstijgingen zijn 
gebaseerd op de prijsontwikkeling in het verleden. De uitgavenraming geeft inzicht 
in de te verwachten kosten van de awbz/Wmo. De conclusie is dat de groei van de 
uitgaven naar verwachting minstens zoveel wordt beïnvloed door de toename van 
prijzen als door de toename van het volume.

2.8 Interpretatie ramingen V&V

De ramingen gaan uit van ongewijzigd beleid en ongewijzigde preferenties. Dit houd 
in dat alleen rekening gehouden wordt met veranderingen in de potentiële vraag naar 
en het gebruik van verpleging en verzorging die veroorzaakt worden door veran-
deringen in de samenstelling van de bevolking. In de ramingen is geen rekening 
gehouden met de substitutie tussen intramurale zorg (met name verzorgingshuis-
zorg) en de thuiszorg die steeds meer zal plaatsvinden (de extramuraliseringstrend). 
Wij ramen een stijging in het gebruik van verzorgingshuizorg. We zien namelijk 
dat er door de vergrijzing steeds meer mensen zullen komen die een zorgbehoefte 
hebben die vergelijkbaar is met de gemiddelde zorgbehoefte van verzorgingshuis-
bewoners anno 2005. Daarbij gaan we er in eerste instantie van uit dat deze mensen 
in de toekomst ook naar een verzorgingshuis zullen verhuizen. Maar het is natuur-
lijk heel goed mogelijk dat deze mensen in de toekomst thuis blijven wonen met 
een aanzienlijke hoeveelheid thuiszorg. Dit betekent dat het toekomstige gebruik 
van verzorgingshuiszorg waarschijnlijk wordt overschat terwijl het gebruik van de 
(zwaardere vormen van) thuiszorg wordt onderschat.
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3 Verklaringsmodel (module 1)

3.1 Potentiële vraag en gebruik in enquêtebestand (module 1a)

In dit hoofdstuk laten we zien hoeveel mensen in onze databestanden zorg ontvan-
gen en vragen, welke zorg dat is, en wat de kenmerken van deze mensen zijn. De 
databestanden zijn representatief voor de Nederlandse bevolking en hebben betrek-
king op het jaar 2003/2004.24

3.1.1 Potentiële vraag in avo/oii-bestand
In paragraaf 2.4.1 hebben we aangegeven dat we in dit rapport een andere definitie 
van potentiële vraag hanteren dan in eerdere rapporten (Timmermans en Woittiez 
2004a,b; Jonker et al. 2007; Schellingerhout 2007). In dit rapport worden onder 
potentiële vragers naar collectieve zorg mensen verstaan die:
– een aandoening of beperking hebben

én
– gebruik maken van collectief gefinancierde zorg óf
– gebruik maken van informele of particuliere hulp en behoefte hebben aan meer 

zorg óf
– geen gebruik maken van zorg, maar er wel behoefte aan hebben óf
– ernstig fysiek beperkt zijn en geen partner hebben.
In bijlage B wordt de nieuwe definitie van de potentiële vraag uitgebreid toegelicht. 
Hierbij komen ook de veranderingen ten opzichte van de oude definitie uitgebreid 
aan de orde. Het belangrijkste verschil is dat mensen die geen gebruik maken van 
zorg, maar er wel behoefte aan hebben wel tot de potentiële vraag worden gerekend 
en dat mensen die informele of particuliere zorg gebruiken en geen behoefte hebben 
aan meer zorg, niet meer tot de potentiële vraag worden gerekend.

Op basis van de definitie van de potentiële vraag wordt het aantal potentiële vragers 
in het avo/oii bestand vastgesteld (tabel 3.1). Zoals aangegeven betreft het avo/oii 
een representatieve steekproef, en niet de gehele bevolking. Daarom wordt in het 
volgende hoofdstuk de potentiële vraag geijkt. Het totaal aantal potentiële vragers in 
de steekproef komt uit op 8,9% van de mensen van 30 jaar en ouder.

24 Dat is gedaan door weging met een globale weegfactor. In hoofdstuk 4 wegen we met een 
specifiek op zorg gerichte weegfactor die rekening houdt met meer kenmerken.
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Tabel 3.1
Potentiële vraag in AVO/OII-bestand, 2003/2004 (n = 10.010)

%

geen potentiële vrager 91,1

wel potentiële vrager 8,9

Bron: SCP (AVO/OII)

In het bevolkingsonderzoek (avo/oii) is geen informatie bekend over welke zorg-
pakketten worden gevraagd. Daarom is deze informatie uit het bestand met mani-
feste vragers (ciz 2004) op het bevolkingsbestand (avo/oii) overgezet (zie § 2.3.1). 
Zoals al eerder aangegeven beschrijven we met de pluspakketten het aantal mensen 
dat potentieel vraag gaat uitoefenen naar een bepaalde functie, eventueel gecombi-
neerd met minder zware functies.25

Een derde van de potentiële vraag heeft betrekking op het pluspakket huishoudelijke 
hulp (zie tabel 3.2). Een kleine 15% heeft potentiële vraag naar persoonlijke verzor-
ging en een iets grotere groep vraagt naar verpleging. Begeleiding maakt bijna 12% 
van de potentiële vragers uit. Ruim een kwart van de potentiële vragers vraagt een 
van de vormen van verblijf, waarbij de helft betrekking heeft op kort verblijf. Voor de 
combinaties van zorgfuncties binnen de pluspakketten verwijzen we naar bijlage C 
(te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport.26

In vergelijking met de vorige rapportage ziet de totale omvang van de potentiële 
vraag er anders uit doordat de definitie is gewijzigd. De gewijzigde definitie is 
scherper geworden en dat leidt tot een lagere potentiële vraag. Daarnaast is ook 
de verdeling van de potentiële vraag iets veranderd. Doordat de definitie scherper 
is afgebakend, hebben mensen met weinig beperkingen minder kans om tot de 
potentiële vragers te worden gerekend. Hierdoor komen pakketten die vooral worden 
gebruikt door mensen met relatief weinig beperkingen, zoals huishoudelijke hulp, 
nu iets minder vaak voor. Dit heeft gevolgen voor de invloed van de determinanten 
van de potentiële vraag, en daarmee voor de toekomstige ontwikkelingen.

25 De combinaties van zorgfuncties binnen de pluspakketten zijn gebaseerd op de 
combinaties zoals gepresenteerd in Jonker et al. (2007); dat wil zeggen op basis van de 
manifeste vraag.

26 De potentiële vraag naar Wmo-zorg, ofwel de functie huishoudelijke hulp bestaat uit 
een deel vragers naar de zwaardere extramurale pluspakketten. Het gaat om 55% van 
de vragers naar het pluspakket persoonlijke verzorging, 39% van de vragers naar het 
pluspakket verpleging en 23% van de vragers naar het pluspakket begeleiding. Dit komt 
neer op 48% van de potentiële vragers in het avo/oii-bestand.
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Tabel 3.2
Potentiële vraag naar pluspakketten in AVO/OII-bestand van potentiële vragers, 2003/2004 
(n = 10.010)

%

huishoudelijke hulp 31,0

persoonlijke verzorging 14,6

verpleging 17,2

begeleiding 11,6

kort verblijf 11,6

verzorgingshuiszorg 9,4

verpleeghuiszorg 4,6

totaal aantal potentiële vragers 100

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

3.1.2 Gebruik in termen van personen in het avo/oii-bestand
In tabel 3.3 wordt het gebruik van alle zorgpakketten weergegeven, zoals dat is 
gemeten in het avo/oii. De meeste mensen in het avo/oii maken geen gebruik van 
zorg. Dit is niet verrassend, aangezien het avo/oii een representatieve enquête onder 
de Nederlandse bevolking van 30 jaar en ouder is. Onder de gebruikers van zorg, zijn 
de twee meest gebruikte zorgpakketten huishoudelijke hulp (bijna 4%) en informele 
zorg (ruim 2%). Het gebruik van de overige pluspakketten varieert tussen de 0,4 en 
1,3% in het bestand.27

Bij deze tabel moet wederom worden opgemerkt dat het gaat om een indeling in 
pluspakketten, ofwel combinaties van zorg. Zo combineert de helft van de gebrui-
kers van persoonlijke verzorging dit met huishoudelijke hulp, de andere helft 
ontvangt alleen persoonlijke verzorging. Van de gebruikers van verpleging gebruikt 
een derde geen andere vormen van formele zorg, een derde ontvangt ook nog 
huishoudelijke én persoonlijke verzorging, en de overigen hebben verpleging met 
huishoudelijke óf persoonlijke verzorging. Voor meer informatie wordt verwezen 
naar bijlage C.28

27 De hier genoemde aantallen gebruikers van de verschillende pluspakketten wijken wat af 
van die in Jonker et al. (2007), tabel 2.2. Dit komt doordat in dit onderzoek ook gekeken is 
naar het aantal uren zorg dat wordt gebruikt, en de toewijzing van de gebruikers aan de 
verschillende pluspakketten daaraan is aangepast.

28 De gebruikers van Wmo bestaan uit gebruikers van het pluspakket huishoudelijke hulp, 
67% van de gebruikers van persoonlijke verzorging, 51% van de gebruikers van verple-
ging en 51% van de gebruikers van begeleiding. Dit betekent dat 56% van de gebruikers 
in het bestand (ook) gebruik maken van de functie huishoudelijke hulp.
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Tabel 3.3
Gebruik van pluspakketten in het AVO/OII-bestand, 2003/2004 (n = 10.010) 

 percentage van de steekproef percentage van de gebruikers

informeel 2,1 21,4

particulier 1,1 11,0

huishoudelijke hulp 3,9 40,3

persoonlijke verzorging en/of verpleging 1,3 13,5

begeleiding, (dag)behandeling . .

kort verblijf . .

verzorgingshuiszorg 0,9 9,3

verpleeghuiszorg 0,4 4,4

totaal gebruik van zorg 9,6 100,0

geen gebruik van zorg 90,4

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

3.1.3 Gebruik in termen van uren in het avo/oii-bestand
In dit rapport kijken we voor de extramurale vormen van zorg niet alleen naar het 
aantal gebruikers maar ook naar het aantal uren zorg dat zij gebruiken. Hierbij 
onderscheiden we in tegenstelling tot het aantal gebruikers in paragraaf 3.1.2, wel de 
uren persoonlijke verzorging en verpleging.

De gegevens uit het avo/oii laten zien dat mensen die alleen niet-collectieve vormen 
van zorg ontvangen (dus informeel of particulier) gemiddeld ruim 4 uur zorg per 
week ontvangen. De mensen die het pluspakket huishoudelijke hulp hebben, ontvan-
gen gemiddeld bijna 3 uur huishoudelijke hulp (Wmo). Vaak wordt dit gecombineerd 
met informele of soms ook particuliere zorg. Gemiddeld komt er daardoor 1,5 uur 
niet-collectieve zorg bij. Ontvangers van het pluspakket persoonlijke verzorging ont-
vangen gemiddeld veel meer uren zorg. Gemiddeld combineren zij 2,7 uur persoon-
lijke verzorging met 2,8 uur huishoudelijke hulp, en 1,8 uur niet-collectieve zorg, 
voornamelijk in de informele sfeer. Samen komt dit uit op ruim 7 uur zorg per week. 
Ook ontvangers van het pluspakket verpleging ontvangen gemiddeld ruim 7 uur 
zorg. Hiervan valt ruim 3 uur onder de awbz, bijna 2,5 uur onder de Wmo en ruim 
1,5 uur onder de niet-collectieve zorg.29

29 In het verklaringsmodel zijn de pluspakketten persoonlijke verzorging en verpleging 
samengenomen. De gebruikers van dit pluspakket in het avo/oii gebruiken gemiddeld 
bijna 3 uur van deze twee functies samen. Dit samengevoegde aantal uren speelt een rol 
in het statistische model in module 1c).
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Figuur 3.1
Gemiddeld aantal uren zorg per week per gebruiker het AVO/OII-bestand, 2003/2004, 
extramurale zorg

Figuur 3.1
Titel

Bron: SCP (AVO’03 en OII’04); CIZ (CIZ’04) SCP-bewerking
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3.2  Determinanten (module 1b)

In paragraaf 2.4.2 is aangegeven welke kenmerken een rol (kunnen) hebben met de 
potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging. In deze para-
graaf geven we aan welke variabelen we daarvoor hanteren. In de huidige analyse is 
gebruik gemaakt van dezelfde variabelen als bij de analyses in Jonker et al. (2007), 
aangevuld met de maximale eigen bijdrage. De beschrijving van de determinanten 
die hieronder volgt is dan ook op dat rapport gebaseerd en voor een aanzienlijk deel 
daaruit overgenomen.30 De determinanten zijn gekozen op basis van de literatuur-
analyse die in Timmermans en Woittiez (2004b) is uitgevoerd. Waar het niet moge-
lijk was om dezelfde variabelen te gebruiken, is gezocht naar de beste oplossing. 
De wijzigingen worden kort beschreven in dit hoofdstuk.

Net als in het vorige rapport, ontbreekt een aantal mogelijk relevante variabelen 
in één of meer van de gebruikte databestanden. Van de potentiële vragers naar hulp 
(ciz 2004) zijn bijvoorbeeld geen sociaaleconomische kenmerken (inkomen of oplei-
ding) bekend. Dit betekent dat sommige variabelen die mogelijk wel van invloed zijn, 
niet kunnen worden meegenomen in de modellen.

30 We volstaan hier niet met een verwijzing omdat het onderhavige rapport een zo compleet 
mogelijk beeld moet geven van het model. En bovendien is er t.o.v. Jonker et al. 2007 nog 
één kolom (de potentiële vraag) in de tabellen toegevoegd. 
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Hierna wordt aangegeven welke determinanten op welke wijze in de modellen zijn 
betrokken. Daarbij wordt telkens aangegeven of het hier om determinanten van de 
potentiële vraag dan wel het gebruik gaat. In paragraaf 3.2.1 wordt gekeken naar de 
demografische kenmerken, in paragraaf 3.2.2 naar de sociaaleconomische kenmer-
ken, in paragraaf 3.2.3 naar de gezondheidskenmerken en in paragraaf 3.2.4 naar 
vormen van ondersteuning, zoals particuliere hulp, informele hulp en medische 
zorg. Aan het eind wordt een overzicht gegeven van de variabelen die in de verschil-
lende bestanden beschikbaar zijn en die uiteindelijk worden meegenomen in de 
modellering. Telkens beschrijven we de kenmerken voor de hele bevolking van 
30 jaar en ouder, maar ook voor de mensen die zorg vragen en gebruiken afzonder-
lijk. We onderscheiden bij de vragers de potentiële vragers (die in theorie collectieve 
zorg zouden kunnen vragen) en de manifeste vragers (mensen met een indicatie 
van het ciz). Bij de gebruikers onderscheiden we tehuisbewoners, en mensen die 
zelfstandig wonen.

3.2.1 Demografische kenmerken
De variabele leeftijd is opgenomen in klassen van vijf jaar, met uitzondering van de 
laagste klasse van 30-70 jaar (tabel 3.4) . Voor deze brede klasse is gekozen, omdat 
onder de bevolking jonger dan 70 jaar relatief weinig gebruikers van verpleging en 
verzorging worden aangetroffen.

De variabelen burgerlijke staat en samenstelling van het huishouden zijn net als 
de vorige keer voor de modellering gecombineerd tot één variabele, waarin onder-
scheid is gemaakt in drie categorieën: (1) samenwonend, al dan niet gehuwd, (2) 
alleenstaand wegens overlijden van de partner, en (3) alleenstaand andere reden. 
Daarnaast is ook de stedelijkheidsgraad opgenomen in de vorm van een schaal die 
loopt van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk. Net als in het vorige rapport is er voor 
manifeste vragers geen informatie over stedelijkheid, omdat deze gegevens ontbre-
ken in ciz 2004.

De thuiswonende gebruikers van collectief gefinancierde zorg zijn veel jonger dan 
tehuisbewoners en driekwart van de vragers zowel als gebruikers is vrouw. Thuiswo-
nenden en mensen in instellingen verschillen op dit punt niet veel van elkaar. Onge-
veer een vijfde deel van de Nederlanders woont alleen, onder de manifeste vragers 
naar zorg is dat bijna de helft en onder de potentiële vragers naar en gebruikers van 
collectief gefinancierde zorg is dat zelfs twee derde tot 90%.

Het percentage zorggebruikers is in de stedelijke gebieden wat hoger dan in de 
niet-stedelijke gebieden. Ten opzichte van de zorggebruikers en de bevolking, blijken 
manifeste vragers eerder in niet stedelijke gebieden te wonen.
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Tabel 3.4
Verdeling van demografische variabelen, 2004 (verticaal gepercenteerd)

bevolkinga
potentiële 
vragersb

manifeste 
vragersc

gebruikers van collectief  
gefinancierde zorg

zelfstandig 
wonendend tehuisbewonerse

leeftijd

30-70 jaar 84 36 29 39 5

70-74 jaar 6 12 13 14 6

75-79 jaar 4 15 18 16 12

80-84 jaar 4 21 20 21 26

≥ 85 jaar 2 16 21 11 52

geslacht

vrouw 52 72 71 73 75

huishoudsamenstelling

samenwonend 80 38 55 42 9

alleenstaand, verweduwd 8 41 30 40 67

alleenstaand, anders 12 20 16 19 24

stedelijkheidsgraad

zeer sterk stedelijk 17 21 18 19

sterk stedelijk 26 29 29 26

matig stedelijk 21 20 20 30

weinig stedelijk 22 18 21 14

niet stedelijk 14 11 12 11

(n)f 10.010 827 114.352 516 148

a Hele bevolking 30-plus op basis van AVO’03 en OII’04.
b  Op basis van AVO’03.
c  Op basis van CIZ’04.
d  Op basis van AVO’03.
e Op basis van OII’04.
f  Gewogen aantallen, landelijk representatief (x 1000), behalve de vraag. Hier betreft het de 

steekproefomvang.

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

3.2.2 Sociaaleconomische variabelen
Het opleidingsniveau is bepaald aan de hand van de hoogst voltooide opleiding. Er is 
een vierdeling gemaakt in laag, lager uitgebreid, midden en hoog opleidingsniveau; 
de samenstelling ervan staat in tabel 3.5 aangegeven. We hebben ervoor gekozen 
om in het model de inkomensklassen samen te voegen tot drie categorieën: minder 
dan 900 euro, 900 tot 2200 euro en meer dan 2200 euro per maand. Hier is voor 
gekozen omdat onder de mensen die geen zorg gebruiken, relatief weinig mensen 
zitten met een laag inkomen en bij de mensen die wel zorg gebruiken, relatief weinig 
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mensen zitten met een hoog inkomen. Aangezien de middengroepen relatief weinig 
waarnemingen bevatten, zijn deze bij elkaar genomen. Het netto huishoudinkomen 
is verdeeld in negen klassen.31 De verdeling staat in tabel 3.5. Zowel inkomen als 
opleidingsniveau zijn alleen bekend uit de bevolkingsonderzoeken avo 2003 en oii 
2004 en niet in de ciz 2004. Daarom zijn de manifeste vragers niet apart opgenomen 
in tabel 3.5.

Tabel 3.5
Verdeling van de sociaaleconomische positie, 2004

bevolkinga
potentiële  
vragersb

gebruikers van collectief  
gefinancierde zorg

zelfstandig  
wonendenc tehuis bewonersd

opleidingsniveau

laag (hooguit lager onderwijs) 16 44 42 58

lager uitgebreid (lbo, (m)ulo, mavo) 33 28 28 28

midden (mbo, mavo, havo, vwo, 
mms, hbs)

28 17 18 8

hoog (hbo en universiteit) 23 10 12 5

netto huishoudeninkomen

< 900 euro 3 9 5 20

900–1100 7 31 34 35

1100–1300 13 15 15 15

1300–1500 6 9 8 8

1500–1700 6 7 7 5

1700–1910 6 7 7 2

1910–2200 8 4 5 2

2200–3270 23 8 9 2

> 3270 euro 22 4 5 2

Missing 6 5 5 9

(n)e 10.010 827 516 148

a Hele bevolking 30-plus op basis van AVO’03 en OII’04.
b Op basis van AVO’03.
c Op basis van AVO’03.
d Op basis van OII’04.
e Gewogen aantallen, landelijk representatief (x 1000).

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

31 Bij het schatten wordt het inkomen ingedikt tot drie klassen. Daarnaast worden de mis-
sings als aparte categorie meegenomen.
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De lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen zijn sterk oververtegen-
woordigd onder de zorggebruikers en dan met name onder de instellingsbewoners. 
Binnen de totale bevolking heeft 16% niet meer dan lager onderwijs voltooid. Onder 
de zelfstandig wonende gebruikers van zorg is dat met 42% meer dan het dubbele 
en onder de tehuisbewoners zelfs 58%. We hebben hier te maken met een leeftijds-
cohort effect: mensen in instellingen zijn vaak zeer oud en deze generatie is gemid-
deld lager opgeleid dan de daaropvolgende generaties. In de komende jaren zal het 
aandeel instellingsbewoners dat zeer laag opgeleid is in de komende jaren dus naar 
verwachting gaan afnemen.

De verdeling naar inkomen is nog schever dan opleiding. Terwijl 10% van de 
totale bevolking van hooguit 1100 euro per maand moet rondkomen, is dat onder 
de zelfstandige gebruikers van zorg bijna 40% en onder de tehuisbewoners 55%. De 
zorg is geconcentreerd in de een na laagste inkomensgroep: een derde van de zorg-
gebruikers en instellingbewoners heeft een inkomen tussen de 900 en 1100 euro per 
maand.

3.2.3 Gezondheidskenmerken
De gezondheidskenmerken bestaan zoals aangegeven in paragraaf 2.4.2 uit beper-
kingen en aandoeningen/diagnose.

Beperkingen
Voor het meten van beperkingen is zoals aangegeven in paragraaf 2.4.2 gebruik 
gemaakt van een Mokkenschaal (Mokken 1971; De Klerk, Iedema en Van Campen 
2006). Hieruit is een variabele geconstrueerd die is opgedeeld in vier categorieën 
(niet, licht, matig en ernstig beperkt). De frequentieverdeling van deze variant staan 
in tabel 3.6.

Mensen die gebruik maken van collectief gefinancierde zorg hebben over het 
algemeen meer beperkingen dan niet-gebruikers. Vooral van de tehuisbewoners 
zijn is het overgrote deel (81%) ernstig beperkt. Van de zelfstandig wonenden heeft 
ongeveer een derde ernstige beperkingen. De potentiële vragers naar collectief 
gefinancierde zorg zitten hier met 47% tussenin. 14% van zelfstandig wonenden met 
collectief gefinancierde zorg heeft geen beperkingen. Het gaat hier vrijwel geheel 
om personen die in het afgelopen tijdelijk zorg hebben ontvangen en op het moment 
van ondervragen geen beperkingen (meer) hebben. Relatief veel manifeste vragers 
hebben geen beperkingen. Dat ze toch manifeste vrager zijn komt doordat ze een 
aandoening hebben. Driekwart van deze mensen hebben aandoeningen aan hart of 
bewegingsapparaat of vallen in de restcategorie ‘overige aandoeningen’. Het lijkt 
erop dat bij deze mensen alleen de vragen met betrekking tot aandoeningen zijn 
ingevuld.
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Tabel 3.6
Verdeling van de beperkingenschaal (verticaal gepercenteerd) onder de bevolking van 30 jaar en 
ouder, 2004

bevolkinga
potentiële 
vragersb

manifeste 
vragersc

gebruikers van collectief  
gefinancierde zorg

zelfstandig 
wonendend tehuisbewonerse

beperkingen

niet 68 6 49 14 2

licht 16 12 16 14 2

matig 10 35 26 37 16

ernstig 5 47 9 35 81

(n)f 10.010 827 114.352 516 148

a Hele bevolking 30-plus op basis van AVO’03/OII’04.
b Op basis van AVO’03.
c Op basis van CIZ’04.
d Op basis van AVO’03.
e Op basis van OII’04.
f Gewogen aantallen, landelijk representatief (x 1000), behalve manifeste vragers. Hier betreft het de 

steekproefomvang.

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

(Chronische) aandoening/ medische diagnose
Om de aandoeningen in avo 2003/oii 2004 en ciz 2004 op een lijn te brengen 
worden ze samengevoegd tot twaalf categorieën. Aandoeningen aan de bloedvaten 
of het hart zijn nu in één categorie ondergebracht; aandoeningen aan nek, pols of 
rug en gewrichtsslijtage en –ontsteking zijn samengevoegd tot ‘aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat’; en migraine, epilepsie en ziekten aan het zenuwstelsel zijn 
in één categorie ondergebracht.

Uit tabel 3.7 kan worden opgemaakt dat de meeste aandoeningen zoals te verwach-
ten was vaker voorkomen onder gebruikers van collectief gefinancierde zorg dan in 
de bevolking. De verschillen tussen thuiswonende zorggebruikers en tehuisbewo-
ners zijn meestal niet groot. Ook weinig verrassend is dat zowel de potentiële als de 
manifeste vragers naar zorg wat betreft aandoeningen duidelijk meer lijken op de 
gebruikers van zorg op dan de Nederlandse bevolking
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Tabel 3.7
Verdeling van (chronische) aandoeningen onder de bevolking van 30 jaar en ouder, 2004

type aandoening bevolkinga
potentiële 
vragersb

manifeste 
vragersc

gebruikers van collectief 
gefinancierde zorg

zelfstandig 
wonendend

tehuis-
bewonerse

bewegingsapparaat 30 67 41 60 55

zenuwstelsel 10 15 8 13 14

luchtweg 9 22 12 20 18

hart- en vaatstelsel 8 36 39 30 43

diabetes 8 22 14 20 27

urogenitaal stelsel 7 25 7 18 48

psychisch 7 12 11 11 16

overige 7 19 20 16 19

huidziekte 5 8 4 8 5

spijsverteringsstelsel 3 10 8 11 10

ongeval 3 9 7 8 5

kanker 2 7 13 7 6

(n)f 10.010 827 114.352 516 148

a Hele bevolking 30-plus op basis van AVO’03/OII’04.
b Op basis van AVO’03.
c Op basis van CIZ’04.
d Op basis van AVO’03.
e  Op basis van OII’04.
f Gewogen aantallen, landelijk representatief (x 1000), behalve de potentiële vraag. Hier betreft het de 

steekproefomvang.
g Bewegingsapparaat: gewrichtsslijtage, -ontsteking, aandoening van rug, nek, schouder, elleboog, pols of 

hand.
Zenuwstelsel: Aandoening van zenuwstelsel, migraine of epilepsie.
Luchtweg: Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of cara.
Hart- en vaatstelsel: Hartaandoening, vernauwing bloedvaten of beroerte, hersenbloeding of herseninfarct.
Diabetes: Suikerziekte of ziekten aan nieren, gal, lever of schildklieren .
Urogenitaal stelsel: onvrijwillig urineverlies.

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

3.2.4 Hulpmiddelen en medische zorg
Naast de zorg die valt onder verpleging en verzorging zoals beschreven in paragraaf 
3.2.1, kunnen mensen uiteraard ook gebruik maken van andere vormen van zorg. Te 
denken valt aan medische zorg, bestaande uit medisch specialistische hulp, zie-
kenhuisopname, paramedische zorg en gebruik van geestelijke gezondheidszorg. 
Deze kenmerken dienen als maat voor de beperkingen die men heeft. De verdeling is 
weergegeven in tabel 3.8. Zowel inkomen als opleidingsniveau zijn alleen bekend uit 
de bevolkingsonderzoeken avo 2003 en oii 2004 en niet in de ciz 2004. Daarom zijn 
de manifeste vragers niet apart opgenomen in tabel 3.8.
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Tabel 3.8
Verdeling van de aanwezige zorg, 2004

bevolkinga
potentiële 
vragersb

gebruikers van collectief  
gefinancierde zorg

zelfstandig wonendenc tehuisbewonersd

medische zorg (excl. huisarts) 47 75 71 60

hulpmiddelen mobiliteit 6 40 32 85

(n)e 10.010 827 516 148

a Totale bevolking 30-plus op basis van AVO’03 en OII’04.
b Op basis van AVO’03.
c Op basis van AVO’03.
d Op basis van OII’04.
e Gewogen aantallen, landelijk representatief (x 1000).

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

Ongeveer de helft van de bevolking maakt volgens het avo/oii-bestand wel eens 
gebruik van medische zorg. Het gebruik van medische zorg is onder potentiële vra-
gers en gebruikers van zorg echter veel hoger dan gemiddeld.

In dit onderzoek kijken we naar hulpmiddelen om de mobiliteit te bevorderen (ver-
plaatsingshulpmiddelen zoals rolstoelen en loophulpmiddelen zoals krukken en rol-
lators). Ook hier geldt dat potentiële vragers en gebruikers deze hulpmiddelen veel 
vaker gebruiken dan gemiddeld in de bevolking. Het aandeel van de tehuisbewoners 
dat hulpmiddelen gebruikt is daarbij nog hoger dan het aandeel van de zelfstandig 
wonenden en de potentiële vragers.

3.3  Statistisch model (module 1c)

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van module 1c. Het gaat om de relaties tussen 
potentiële vraag naar en gebruik van verpleging en verzorging uit paragraaf 3.1 ener-
zijds en de determinanten uit paragraaf 3.2 anderzijds. In hoofdstuk 2 is aangegeven 
dat deze relaties worden vestgesteld met behulp van statistische methoden. In deze 
paragraaf geven we aan welke determinanten een significante (ofwel betrouwbare) 
relatie vertonen met potentiële vraag en gebruik.

Determinanten van de potentiële vraag
Zoals aangegeven in paragraaf 2.4.3 bestuderen we eerst de determinanten van de 
kans dat iemand een potentiële vrager is (kolom 1 in tabel 3.9). Een plus (+) achter 
een kenmerk betekent dat mensen met dat betreffende kenmerk een grotere kans 
hebben om zorg te ontvangen dan mensen zonder dat kenmerk. Dat houdt automa-
tisch in dat de kans dat zij geen zorg ontvangen kleiner is. Voor een min (−) geldt 
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precies het omgekeerde. De lege cellen geven aan dat de effecten niet significant van 
nul verschillen. Dit betekent dat mensen met dat betreffende kenmerk eenzelfde 
kans hebben om zorg te ontvangen dan mensen zonder dat kenmerk. Daarna bestu-
deren we in een afzonderlijke analyse van de mensen met een indicatie de determi-
nanten van de keuze tussen de geïndiceerde pakketten (kolom 2-8 in tabel 3.9).

Tabel 3.9
Invloed van determinanten op de potentiële vraag naar collectieve verpleging en verzorging 
(n = 10010)a, b, c

potentiële 
vraag

huishoude-
lijke hulp

persoonlijke 
verzorging

verple-
ging

begelei-
ding

kort  
verblijf

verzorgings-
huiszorg

verpleeg-
huiszorg

demografische ken-
merken

hoge leeftijd + - + - - + + +

vrouw + + + - - - +

weduwe + +

alleenstaand overig +

sociaaleconomische 
kenmerken

opleidingsniveau -

inkomen

gezondheids kenmerken

fysieke  beperkingen + +/- - + + -/+ -/+

fysieke aandoeningen +d - -/+ +/- -/+ + - -/+

psychische 
aandoeningen - - - + + +

gebruik voor zieningen

hulpmiddelen 
mobiliteit +

medisch specialist of 
ziekenhuis +

a  De determinanten van de omvang van de potentiële vraag zijn in een afzonderlijke analyse geschat, waarbij inkomen, 
opleiding en stedelijkheid niet kunnen worden meegenomen (zie tabel 4.2).

b  De determinanten zijn weergegeven en besproken in tabel 4.3
c  leeg: niet significant; + = significant positief; - = significant negatief; +/-= sommige kenmerken significant positief, 

andere significant negatief (significant bij p < 0,05).
d  Drie van de elf aandoeningen zijn significant positief.

Bron: SCP (AVO’03 en OII’04); CIZ (CIZ’04) SCP-bewerking
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Bij de analyse welke kenmerken de kans bepalen of iemand een potentiële vrager is 
of niet, spelen alle determinanten uit paragraaf 3.2 een rol, met uitzondering van 
de eigen bijdragen. De potentiële vraag naar zorg wordt immers per definitie niet 
beïnvloed door de eigen bijdragen. Alleen de significante effecten zijn in de tabel 
opgenomen.32 De eerste kolom van tabel 3.9 laat zien dat ouderen meer kans hebben 
om een potentiële vrager te zijn dan jongeren, en vrouwen en alleenstaanden meer 
dan mannen en samenwonenden. Daarnaast neemt de kans op potentiële vraag af 
naarmate het opleidingsniveau hoger is. Dit kan te maken hebben met een ongezon-
dere levensstijl van mensen met een lage opleiding of het gevolg zijn van een (fysiek) 
zwaar beroep. Met betrekking tot gezondheid spelen vooral fysieke beperkingen een 
rol bij de afweging of iemand potentiële vraag gaat uitoefenen naar zorg. Ook het feit 
dat iemand hulpmiddelen gebruikt of door een medisch specialist is geholpen, ver-
groot de kans dat iemand een potentiële vrager naar collectief gefinancierde zorg is. 
Dit is niet zo vreemd omdat deze kenmerken een maat zijn voor de mate van beper-
kingen. Een aantal determinanten, waaronder stedelijkheid en inkomen, heeft geen 
significante invloed op de kans op potentiële vraag. De psychische aandoeningen 
vertonen geen significante relatie met de potentiële vraag. Dit kan een gevolg zijn van 
de problemen die we bij de meting van deze variabele hebben (zie § 2.4.2).

Bij de analyse welk pakket wordt geïndiceerd, hebben we alleen informatie over 
demografische en gezondheidskenmerken. Ook hier zijn alleen de significante effec-
ten in de tabel opgenomen.33

Aandoeningen en beperkingen hebben een wisselend effect op de potentiële vraag 
naar de verschillende pakketten. Zo vinden wij dat de aanwezigheid van ernstige 
beperkingen de kans op potentiële vraag naar extramurale zorg verkleint en de kans 
op potentiële vraag naar de verschillende vormen van verblijf vergroot. Dit is con-
form de verwachting dat hoe ernstiger de beperking, hoe groter de kans dat iemand 
een indicatie voor verblijf krijgt. Psychische aandoeningen vergroten de kans op 
potentiële vraag naar verschillende vormen van begeleiding of tehuiszorg. Dit komt 
overeen met de typering die Van Campen (2007) vindt voor deze pakketten.34 Mensen 
met kanker, diabetes of een huidziekte hebben meer kans op potentiële vraag naar 
verpleging thuis. Deze mensen vallen volgens Van Campen onder het profiel ‘chro-

32 Het model is geschat met behulp van een logistische regressie. De fit van het model is 
met een R

2
 0,67 goed. Dit komt goed overeen met de fit in het vorige rapport (0,66).

33 De fit van het model is met een pseudo-R
2

 van 0,13 matig. In het vorige rapport was de fit 
slechts iets beter (0,14).

34 Van Campen (2007) vindt de volgende profielen ‘jongeren met psychosociale hulp’ 
(behandeling en activerende begeleiding plus), ‘dementerende ouderen die nog thuis 
wonen met dagopvang’ (ondersteunende begeleiding plus), ‘hoogbejaarde demente oude-
ren met complexe zorg’ (verblijf lang verpleging).
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nisch zieken met verpleegkundige hulp’ (verpleging plus), wat eveneens spoort met 
onze uitkomsten.

Leeftijd heeft vooral een positief effect op de kans op potentiële vraag naar persoon-
lijke verzorging en de verschillende vormen van verblijf en een sterk negatief effect 
op de potentiële vraag naar huishoudelijke hulp en verpleging. Wij zien terug in de 
typering van Van Campen (2007) dat de (manifeste) vragers naar huishoudelijke hulp 
vooral jongere vrouwen met hulp in de huishouding zijn. Van Campen typeert de vra-
gers naar verblijf als ‘revaliderende ouderen’ (verblijf tijdelijk plus), ‘hoogbejaarden 
met complexe zorg’ (verblijf langdurig plus) en ‘hoogbejaarde demente ouderen met 
complexe zorg’ (verblijf lang verpleging). En de vragers naar persoonlijke verzorging 
worden getypeerd als ‘zelfstandig wonende ouderen met hulp bij de zelfverzorging’ 
(persoonlijke verzorging plus).

De uitkomsten komen in grote lijn overeen met de uitkomsten uit Jonker et al. (2007). 
Het positief significante effect dat stedelijkheid en inkomen hadden op de kans 
dat iemand een potentiële vrager is, is hier niet meer aanwezig. Dit komt door de 
aanscherping van de definitie van de potentiële vraag (zie § 2.4.1). Ook had opleiding 
in Jonker et al. (2007) geen significant effect op de kans dat iemand een potentiële 
vrager is, en hier een negatief effect. Ook dat komt door de aanscherping van de 
definitie van de potentiële vraag. De vorige keer werden veel meer hoogopgeleide 
mensen met een particuliere werkster onder de potentiële vraag gerekend dan nu het 
geval is. De uitkomsten voor de keuze tussen de pakketten wijken nauwelijks af van 
de uitkomsten uit Jonker et al. (2007).

Determinanten van het gebruik in personen
In tabel 3.10 staat een overzicht van relatie tussen het gebruik van zorg in personen 
met de determinanten. Een plus (+) achter een kenmerk betekent dat mensen met dat 
betreffende kenmerk een grotere kans hebben om zorg te ontvangen dan mensen 
zonder dat kenmerk. Dat houdt automatisch in dat de kans dat zij geen zorg ontvan-
gen kleiner is. Voor een min (-) geldt precies het omgekeerde. De lege cellen geven 
aan dat de effecten niet significant van nul verschillen. Dit betekent dat mensen met 
dat betreffende kenmerk eenzelfde kans hebben om zorg te ontvangen dan mensen 
zonder dat kenmerk.35

35 De fit van dit model is goed: de pseudo-R
2

 van het model bedraagt 0,51. Dit model bevat 
een categorie waarin het grootste deel van de waarnemingen in vallen: de categorie ‘geen 
zorg’ bevat 90% van alle waarnemingen. Het model bereikt dus al snel een goede fit door 
alle waarnemingen toe te wijzen aan de categorie ‘geen zorg’. Vandaar dat de R

2
 van dit 

model veel groter is dan van het model voor de vraag.
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Tabel 3.10
Significante determinanten van gebruik (marginale effecten van multinomiale schatting), 
2003/2004 (n = 10.010) a, b ,c

zorgd
informele 
zorg

particu-
liere zorg

huishoude-
lijke hulp

persoonlijke verzor-
ging of verpleging

verzorgings-
huiszorg

verpleeg-
huiszorg

demografische 
kenmerken

hoge leeftijd + - + + + + +

vrouw + + + - - -

weduwe + + + + + +

alleenstaand + + +

stedelijkheid

sociaal-economische 
kenmerken

opleidingsniveau - + - - -

hoger inkomen + + - -

maximale eigen 
bijdrage thuiszorg - - + +

maximale eigen 
bijdrage verblijf + + - -

gezondheids-
kenmerken

fysieke 
 beperkingen + + + + + +

fysieke 
aandoeningen + + +/- +/- +/- +/- +/-

psychische 
 aandoeningen

overige voorzieningen

hulpmiddelen 
mobiliteit + + + + + +

bezoek aan 
medisch specialist 
of ziekenhuis + + + + +

a Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine 
verandering in de determinant.

b + = significant positief; - = significant negatief; +/-= sommige kenmerken significant positief, andere significant 
negatief (significant bij p < 0,05).

c De fit van dit model is goed: de pseudo-R2 van het model bedraagt 0,51.
d In de schattingen is het complement hiervan (geen zorg) opgenomen. Voor de bespreking zijn de 

schattingsresultaten voor de kans op geen zorg vertaald naar de kans op zorg .

Bron: SCP (AVO’03 en OII’04); CIZ (CIZ’04) SCP-bewerking
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Het hebben van beperkingen, een aandoening of een slechte gezondheid (hier geme-
ten door het gebruik van hulpmiddelen of een bezoek aan een medisch specialist of 
ziekenhuis) zijn met name bepalend voor het gebruik van enige vorm van zorg (+-en 
1e kolom). Ook is het zo dat hoe ouder de mensen zijn, hoe groter de kans dat ze zorg 
ontvangen. Daarnaast vinden we dat weduwen, weduwnaars, alleenstaanden en 
vrouwen een grotere kans op het gebruik van zorg hebben dan samenwonenden en 
mannen met dezelfde kenmerken.

Dit algemene beeld behoeft wel enige verfijning. Een hoge leeftijd verkleint de kans 
op het gebruik van informele zorg (- in 2e kolom van tabel 3.10), vooral doordat heel 
oude mensen vaak in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De kans op opname 
is kleiner voor vrouwen dan voor mannen met dezelfde kenmerken(- in laatste 
kolommen van tabel 3.10). Dat vrouwen desondanks oververtegenwoordigd zijn in 
verzorgingshuizen heeft te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld gesproken 
ouder worden dan mannen en hoge leeftijd een belangrijke determinant is voor het 
wonen in verzorgingshuizen. Vrouwen hebben ook minder kans op het ontvangen 
van persoonlijke verzorging dan mannen met dezelfde kenmerken. Kennelijk lossen 
vrouwen lossen hun behoefte aan zorg vaker thuis op door particuliere hulp en door 
huishoudelijke hulp.

De hoogte van het inkomen heeft een negatief effect op verblijf in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. Inkomen verhoogt daarentegen de kans op informele zorg. Anders 
gezegd: mensen met hogere inkomens kiezen vaker voor zorg thuis (en dan met 
name voor informele zorg) dan voor verblijf. Het positieve effect op het gebruik van 
informele zorg overheerst het negatieve effect op verblijf waardoor dit tot een posi-
tief effect van inkomen leidt op het gebruik van zorg (+ in 1e kolom van tabel 3.5).

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, wordt de kans dat men naar een tehuis ver-
huist kleiner. Dit effect geldt in iets sterkere mate voor het verzorgingstehuis, waar 
makkelijker substituten (aanleunwoningen en serviceflats) voor gevonden kunnen 
worden. De kans op particuliere zorg aan huis wordt groter naarmate het opleiding-
sniveau hoger is en de kans op informele en/of Wmo-gefinancierde huishoudelijke 
hulp kleiner. Dit duidt erop dat particuliere zorg een substituut voor de twee laatst 
genoemde vormen van zorg is.

Een hogere maximale eigen bijdrage voor de thuiszorg verhoogt de kans op het 
gebruik van intramurale zorg omdat mensen bij de financiële afweging tussen zorg 
thuis en verblijf eerder voor verblijf zullen ‘kiezen’. Daarom hadden we ook verwacht 
dat we een negatief effect van de maximale eigen bijdrage voor de thuiszorg op het 
gebruik van thuiszorg zouden vinden. In plaats daarvan vinden we een  negatief 
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effect op het gebruik van informele zorg.36 Dit zou verklaard kunnen worden 
doordat de informele zorg wordt betaald met een pgb. Een hogere maximale eigen 
bijdrage voor verblijf verlaagt de kans op het gebruik van intramurale zorg. Ook hier 
vinden we substitutie tussen verblijf en informele zorg en niet zozeer tussen verblijf 
en collectief gefinancierde thuiszorg.

Onverwacht is het plusteken van de maximale eigen bijdrage verblijf bij zorg.

Deze resultaten zijn goed vergelijkbaar met de determinanten uit de vorige rappor-
tage (Jonker et al. 2007). Ook daar spelen beperkingen en demografische kenmerken 
een belangrijke rol en wisselt de rol van opleiding en inkomen. Een nieuw element in 
de modellering van het gebruik van verpleging en verzorging is de rol van de eigen 
bijdrage in het keuzeproces. In bijlage E (te vinden via www.scp.nl bij het desbetref-
fende rapport) is uiteengezet waarom gebruik wordt gemaakt van de maximale eigen 
bijdrage voor de thuiszorg en voor de intramurale zorg in plaats van de werkelijk 
betaalde eigen bijdrage, en hoe deze maximale eigen bijdragen zijn geconstrueerd.

Determinanten van het aantal uren gebruik van extramurale zorg
Tabel 3.11 geeft een overzicht van de effecten van verschillende kenmerken op het 
aantal uren van de hoofdfunctie dat gebruikers van de verschillende pakketten 
ontvangen en de determinanten. In figuur 3.1 zijn deze uren telkens het bovenste 
blokje per pluspakket. Voor het samengevoegde pluspakket persoonlijke verzorging 
en verpleging worden ook de gebruikte uren samengenomen en gemiddeld over 
de gebruikers van het samengevoegde pluspakket. Dit levert gemiddeld drie uur 
persoonlijke verzorging/verpleging per gebruiker. Bij het verklaren van de ontvangen 
uren zorg spelen de maximale eigen bijdragen geen rol. De keuze voor het type zorg 
is immers al gemaakt.

De meest bepalende determinant van het aantal uren is het hebben van fysieke 
beperkingen en de ernst daarvan. Hoe ernstiger de fysieke beperking hoe groter het 
aantal uren zorg dat men ontvangt. Dat geldt voor elk type zorg. Een flink aantal 
aandoeningen heeft eveneens een positief effect op het aantal uren zorg. Maar met 
name een aandoening aan het bewegingsapparaat verkleint het aantal uren particu-
liere zorg en persoonlijke verzorging en/of verpleging dat men ontvangt. Mogelijk 
worden de uitkomsten veroorzaakt door uitbijters of misschien is het geringe aantal 
waarnemingen een oorzaak van de contra-intuïtieve uitkomsten.

36 Dat we geen effect zien, komt waarschijnlijk doordat we de kosten van de alternatieve 
zorgvormen (informeel en particulier) niet kennen. In de avo 2008 zou die informatie 
wel moeten zitten, maar het is nog onduidelijk of er genoeg mensen zijn die de vraag over 
kosten van zorg hebben ingevuld.
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Hoger opgeleiden ontvangen vaker particuliere zorg, maar als ze dat hebben, ontvan-
gen ze minder uren. Het lijkt er dus op dat hoger opgeleiden sneller particuliere hulp 
inroepen. Hoger opgeleiden ontvangen juist meer uren persoonlijke verzorging en/of 
verpleging. Als particuliere hulp niet meer volstaat, en ze hebben collectief gefinan-
cierde verzorging en/of verpleging, dan volstaan weinig uren niet meer. In de niet-
stedelijke gebieden ontvangt men minder uren informele en particuliere zorg. Hoe 
ouder hoe meer uren informele zorg men ontvangt, en hoe minder uren particuliere 
zorg en persoonlijke verzorging en/of verpleging. Dat laatste komt doordat de oude 
mensen die thuis wonen relatief gezond zijn, anders waren ze al naar een tehuis ver-
huisd. Hierdoor zien we alleen de ouderen met relatief weinig andere aandoeningen 
of beperkingen in de gebruikers van de extramurale pakketten. Daardoor gebruiken 
zij minder uren dan jongeren die wel aandoeningen of beperkingen hebben.

Tabel 3.11
Significante determinanten van uren per gebruik (coëfficiënten van OLS-schatting), 2003 a, b 
(n = 10010)

informele zorg particuliere zorg
huishoude - 
lijke hulp

persoonlijke verzorging 
en/of verpleging

demografische kenmerken

hoge leeftijd + - -

vrouw

weduwe + +

alleenstaand + +

stedelijkheid - -

sociaal-economische kenmerken

opleidingsniveau - +

hoger inkomen

gezondheidskenmerken

fysieke beperkingen + + + +

fysieke aandoeningen +/- +/- + +/-

psychische aandoeningen

compenserende voorzieningen

hulpmiddelen mobiliteit +

bezoek aan medisch specialist 
of ziekenhuis -

a Marginale effecten geven de verandering in de kans op een zorgpakket weer als gevolg van een kleine verandering in 
de determinant.

b + = significant positief; - = significant negatief; +/-= sommige kenmerken significant positief, andere significant 
negatief (significant bij p < 0,05).

Bron: SCP (AVO’03 en OII’04); CIZ (CIZ’04) SCP-bewerking
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4 Situatie basisjaar (module 2)

In het vorige hoofdstuk gaven we de informatie over potentiële vragers en gebruikers 
in onze steekproef. In dit hoofdstuk wordt diezelfde informatie op landelijk niveau 
voor het basisjaar 2005. Bovendoen vullen we de informatie aan met informatie over 
met name het gebruik en de prijs van zorg uit andere bronnen dan onze databestan-
den.

4.1 V&V basisjaar (module 2a)

Tabel 4.1 geeft aan hoeveel potentiële vragers en gebruikers er in 2005 waren en wat 
ze vroegen of gebruikten. De cijfers van tabel 4.1 stroken met de registratiecijfers. 
In 2005 zijn er in totaal 808.000 potentiële vragers (kolom 1). Dit is ruim 8% van de 
totale bevolking van 30 jaar en ouder. Bijna een derde van de potentiële vraag heeft 
betrekking op huishoudelijke hulp. Een kleine 15% heeft potentiële vraag naar per-
soonlijke verzorging en een iets grotere groep vraagt naar verpleging. Begeleiding 
maakt bijna 12% van de potentiële vragers uit. Ruim een kwart van de potentiële 
vragers vraagt een van de vormen van verblijf, waarbij de helft betrekking heeft op 
kort verblijf.

Het aantal gebruikers van verpleging en verzorging is in 2005 ongeveer even groot 
als het aantal potentiële vragers (804.000 personen, zie kolom 3 tabel 4.1). Hier-
van gebruikt bijna een derde alleen niet-collectieve zorg (informele of particuliere 
zorg). Deze zorgvormen zijn wellicht substituten voor de collectieve zorg. Daarnaast 
ontvangt een kwart van de gebruikers het pluspakket huishoudelijke hulp en nog 
eens een vijfde ontvangt een andere vorm van thuiszorg. Tot slot woont eveneens 
een vijfde in een verzorgingshuis, of een verpleeghuis. In totaal gebruiken 586.000 
mensen ofwel 5% van de 30-plusbevolking een vorm van collectieve zorg.

De helft van de gebruikers van persoonlijke verzorging combineert dit met huishou-
delijke hulp, de andere helft ontvangt alleen persoonlijke verzorging. Van de gebrui-
kers van verpleging gebruikt een derde geen andere vormen van formele zorg, een 
derde ontvangt ook nog huishoudelijke én persoonlijke verzorging, en de overigen 
hebben verpleging met huishoudelijke óf persoonlijke verzorging.37 Ook voor de 
manifeste vraag geldt dat er veel combinaties zijn geïndiceerd (Jonker et al. 2007: 20)

37 We gaan er vanuit dat het aandeel gebruikers van de verschillende pluspakketten dat ook 
de functie huishoudelijke hulp, ofwel Wmo-zorg, vraagt gebruikt in het avo/oii-bestand 
ook geldt voor de situatie in het basisjaar. Hiermee komt het aantal potentiële vragers 
naar Wmo-zorg uit op 472.000 (48% van de vragers) en het aantal Wmo-gebruikers op 
297.000 (35% van de gebruikers). Zie verder de noten in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.
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Tabel 4.1
Potentiële vraag naar en gebruik van verpleging en verzorging in 2005

potentiële vraag gebruik

absoluut (x 1000) % absoluut (x 1000) %

informele zorg 146 18

particuliere zorg 75 9

huishoudelijke hulp 250 31 206 26

persoonlijke verzorging 117 14 61 8

verpleging 139 17 74 9

begeleiding, (dag)behandeling 94 12 25 3

kort verblijf 94 12 56 7

verzorgingshuiszorg 76 9 103 13

verpleeghuiszorg 38 5 61 8

totaal aantal potentiële vragers/gebruikers 808 100 806 73

geen potentiële vraag/gebruik naar zorg 9494  9496  

Bron: SCP-berekeningen38

Het totaal aantal potentiële vragers is vrijwel gelijk aan het totaal aantal gebruikers, 
maar wanneer we alleen de collectief gefinancierde zorg in beschouwing nemen zien 
we iets anders. Niet alleen verschillen de totale potentiële vraag naar collectief gefi-
nancierde zorg en het totale gebruik van collectief en niet-collectief gefinancierde 
zorg, maar ook de verdeling over de pluspakketten is niet hetzelfde. Figuur 4.1 laat 
dit verschil zien. Ten eerste is het aantal potentiële vragers naar collectief gefinan-
cierde zorg (808.000) veel groter dan het aantal gebruikers van collectief gefinan-
cierde zorg (586.000). Er zijn immers ook gebruikers van niet-collectieve zorg. Ten 
tweede is de verdeling van de zorgpakketten van de potentiële vraag naar collectief 
gefinancierde zorg anders dan die van het gebruik van collectief en niet-collectief 
gefinancierde zorg. Met andere woorden: iemand die een bepaalde zorgvorm vraagt 
ontvangt niet altijd deze zorgvorm.38

Voor de vormen van extramurale collectieve zorg is de potentiële vraag groter dan 
het gebruik. Dit komt doordat een deel van de potentiële vraag naar deze zorg 
opgevangen wordt door niet-collectieve zorg. De totale potentiële vraag naar verblijf 
(kort en lang tezamen) is even groot als het totale gebruik van intramurale zorg. 

38 ‘scp-berekeningen’ is de verkorte schrijfwijze voor berekeningen op basis van de 
volgende gegevensbronnen: scp (avo’03 en oii’04); ciz (ciz’04); cbs, cpb, rivm ; Van 
Galen et al. (2007); Van den Berg en Ferrer-I-Carbonell (2007).
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De  potentiële vraag naar kort verblijf is veel groter dan het gebruik daarvan. De 
potentiële vraag naar tehuiszorg is echter kleiner dan het daadwerkelijk gebruik. 
Dit kan verklaard worden door het feit dat mensen tegenwoordig liever thuis blij-
ven wonen dan naar een tehuis verhuizen. De gebruikers van nu zijn de potentiële 
vragers van enige jaren geleden toen preferenties nog minder sterk uitgesproken 
richting thuis blijven gingen. Maar als ze thuis wonen is er wel thuiszorg nodig. 
Ook dit leidt tot meer potentiële vraag naar thuiszorg. Hiervoor is echter ook nog 
een andere reden, van technische aard, aan te geven. We meten het gebruik als het 
gemiddeld aantal gebruikers in een jaar en de potentiële vraag als het totaal aantal 
personen in een jaar. Daarnaast overschatten we de potentiële vraag naar kort verblijf 
doordat sommigen een indicatie hebben voor kortdurend verblijf, terwijl zij na de 
zes weken die daar voor staan nog niet voldoende hersteld zijn om weer naar huis 
terug te keren. Hierdoor zullen zij toch langdurig in een tehuis verblijven, en in de 
gebruiksregistratie onder tehuiszorg worden opgenomen.

Figuur 4.1
Potentiële vraag naar en gebruik van collectief gefinancierde pluspakketten, 2005 
(aantal mensen)

Figuur 4.1
Titel

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)
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In dit rapport kijken we niet alleen naar het aantal gebruikers van de verschillende 
zorgvormen maar ook naar het aantal uren zorg dat zij gebruiken, ofwel het volume 
van de gebruikte zorg. We kijken hier niet alleen naar de uren van de hoofdfunc-
tie per pluspakket maar ook naar de uren die men daarnaast van de nevenfuncties 
gebruikt. Dit doen we alleen voor de extramurale vormen van zorg. Voor de intra-
murale zorg is dit niet van belang want daar gaat het om 24-uurszorg. Figuur 4.2 
beschrijft het gebruik in termen van uren per persoon per week.
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Figuur 4.2
Gemiddeld aantal uren zorg per week per gebruiker, extramurale zorg, 2005

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1) 

informele
zorg

particuliere
zorg

huishoudelijke
hulp

persoonlijke
verzorging

verpleging
0

5

10

15

20

25

6,2

1,4

4,3

1,4
0,2

2,8

1,8
0,7

3,0

4,4

2,1
0,3
2,4

2,1

3,2

2,1
0,3
2,0

1,5
1,0

12,4

informele zorg

particuliere zorg

huishoudelijke hulp

persoonlijke
verzorging

verpleging

begeleiding

begeleiding

Mensen die alleen niet-collectieve vormen van zorg ontvangen (dus informeel of 
particulier), ontvangen gemiddeld ongeveer 6 uur zorg per week. De mensen die 
het pluspakket huishoudelijke hulp hebben, ontvangen gemiddeld bijna 3 uur 
huishoudelijke hulp (Wmo). Vaak wordt dit gecombineerd met informele of soms 
ook particuliere zorg. Gemiddeld komt er daardoor 1,5 uur niet-collectieve zorg bij. 
Ontvangers van het pluspakket persoonlijke verzorging ontvangen gemiddeld veel 
meer uren zorg. Gemiddeld combineren zij 4,4 uur persoonlijke verzorging met 
3 uur huishoudelijke hulp, en 2,5 uur niet-collectieve zorg, voornamelijk in de infor-
mele sfeer. Samen komt dit uit op bijna 10 uur zorg per week. Ook ontvangers van 
het pluspakket verpleging ontvangen gemiddeld 10 uur zorg. Hiervan valt ruim 5 uur 
onder de awbz, bijna 2,5 uur onder de Wmo en bijna 2,5 uur onder de niet-collectieve 
zorg. Tot slot ontvangen de gebruikers van het pluspakket begeleiding gemiddeld 
12,4 uur begeleiding. Hierin is ook het aantal uren dagbehandeling opgenomen, wat 
per gebruiker van dagactiviteiten ruim 11 uur per week betreft. Daarnaast ontvangen 
gebruikers van begeleiding bijna 2,5 uur niet-collectieve zorg, 2 uur Wmo-zorg en 
ruim 2,5 uur andere awbz-zorg. In totaal ontvangen zij gemiddeld 19,4 uur zorg per 
week.

Er is niet voldoende betrouwbare informatie beschikbaar om het aantal gevraagde 
uren per potentiële vrager te berekenen. Daarom gaan we er vanuit dat een potenti-
ele vrager van een bepaald pluspakket evenveel uren van de hoofd en nevenfuncties 
vraagt als een gebruiker van dat pluspakket gebruikt. In een volgende versie van het 
model zal dit nader worden bestudeerd.
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Het totale gebruikte volume van de extramurale zorg, dus het totaal aantal uren per 
functie voor alle potentiële vragers en voor alle gebruikers van extramurale zorg 
tezamen staat in tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gebruik van functies in termen van uren, 2005

potentiële vraag gebruik

absoluut 
(x 1000) %

absoluut 
(x 1000) % van totaal 

% van totaal 
collectief

informele zorg 83.781 40

particuliere zorg 22.289 11

huishoudelijke hulp 80.913 37 50.690 24 49

persoonlijke verzorging 49.343 23 23.929 11 23

verpleging 27.844 13 13.477 6 13

begeleiding, (dag)behandeling 60.489 28 16.308 8 16

totaal 218.588 100 210.474 100 50

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

In totaal wordt er ruim 200 miljoen uren zorg verleend (zie kolom 1). De helft 
daarvan wordt geleverd door de collectieve zorg. De huishoudelijke hulp (sinds 2007 
Wmo-zorg) is met 24% van de ontvangen uren de grootste collectief gefinancierde 
functie. Het gebruik in uren van de overige collectieve functies neemt af met de 
zwaarte van de functie, zij het dat de functie begeleiding meer gebruikt wordt dan 
verpleging door het grote aantal uren dagverpleging voor de gebruikers daarvan (zie 
ook Eggink et al. 2008). Het aantal uren informele zorg is ruim twee keer zo groot 
als de uren huishoudelijke hulp, en neemt zelfs 40% van de gebruikte uren in beslag. 
De particuliere zorg neemt nog 11% van de uren in beslag. Deze indeling spoort 
maar ten dele met het gebruik in termen van pluspakketten omdat het daar gaat om 
combinaties van functies. Zo gebruiken (sommige) gebruikers van persoonlijke ver-
zorging ook huishoudelijke hulp. Dit komt niet tot uitdrukking in het aantal gebrui-
kers maar wel in het aantal uren huishoudelijke hulp.

Het aantal gevraagde uren is wat hoger dan het aantal gebruikte uren (zie kolom 3), 
en ruim twee maal zo hoog als het aantal gebruikte collectieve uren. Evenals bij de 
gebruikers is de verdeling van de gevraagde uren over de (collectieve) pakketten heel 
anders dan bij het gebruik van collectieve uren. Het accent ligt bij de potentiële vraag 
minder op de huishoudelijke hulp (37%) en meer op de begeleiding (28%).
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Verschil met rapportage VeVeRa-I
In 2002 ontvingen meer mensen informele, particuliere en huishoudelijke hulp dan in 
2005. Dit komt doordat deze hulp nu in het model alleen wordt meegenomen wan-
neer men deze vanwege hun gezondheidsprobleem ontvangen. De overige typen zorg 
laten vergelijkbare percentages zien, zij het dat er iets meer huishoudelijke hulp wordt 
ontvangen. Hierdoor worden in 2005 als niet-zorggebruikers aangemerkt dan in 2005.

De potentiële vraag naar tehuiszorg in 2005 veel lager dan in 2000 door de extra-
mualisering, maar ook de aanscherping van de definitie. Door deze aanscherping is 
ook de potentiële vraag naar de meeste thuiszorgpakketten gedaald. Meer informa-
tie over de verschillen tussen 2002 en 2005 zijn te vinden in bijlage D (te vinden via 
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

4.2  Bevolking basisjaar (module 2b)

Voor de determinanten die in paragraaf 3.2 zijn besproken, laten we hier de verde-
ling in 2005 zien tezamen met de absolute aantallen.

Demografische kenmerken
Vanzelfsprekend heeft de omvang van de bevolking invloed op de potentiële vraag 
naar en het gebruik van verpleging en verzorging. In 2005 was de totale bevolking 
van 30 jaar en ouder ruim 10,3 miljoen mensen. Ouderen vragen en gebruiken meer 
en andere zorg dan jongeren. Daarom is in tabel 4.3 de leeftijdssamenstelling van de 
bevolking weergegeven.

Tabel 4.3
Bevolkingssamenstelling naar leeftijd, geslacht, samenstelling huishouden en stedelijkheid, 
30 jaar en ouder, 2005

aantal (x 1000) aandeel in bevolking van 30-plus 

leeftijdsklasse

30-70 jaar 8.691 84

70-79 jaar 1.038 10

≥ 80 jaar 574 6

geslacht

vrouw 5.297 51

man 5.006 49

samenstelling huishouden

samenwonend 8.253 80

weduwstaat 737 7

overig alleenstaand 1.313 13

stedelijkheid

zeer sterk stedelijk 1.800 17
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Tabel 4.3 (vervolg)

aantal (x 1000) aandeel in bevolking van 30-plus 

sterk stedelijk 2.743 27

matig stedelijk 2.149 21

weinig stedelijk 2.189 21

niet stedelijk 1.421 14

totaal 10.302 100

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)

Vergelijking van tabel 3.4 en 4.3 geeft aan dat er weinig verandering is opgetreden in 
de verdelingen tussen 2003/2004 en 2005. In 2005 behoorde 16% van de Nederlandse 
bevolking tot een leeftijdscategorie waar relatief vaak zorg nodig is: 70 jaar of ouder. 
Het gaat om ruim 1,5 miljoen mensen. Twee derde daarvan is jonger dan 79 en een 
derde ouder. Het percentage vrouwen in de 30-plusbevolking is 51. Eén op de vijf 
30-plussers is alleenstaand, hetzij door verweduwing hetzij door andere oorzaken.

Gezondheidskenmerken

Tabel 4.4
Bevolkingssamenstelling naar mate van beperkingen en aandoeningen, 2005

aantal (x 1000) aandeel in bevolking van 30-plus 

beperkingen

geen 7019 68

licht 1709 17

matig 1021 10

ernstig 553 5

aandoeningen

bewegingsapparaat 3106 30

zenuwstelsel 1013 10

luchtweg 922 9

hart- en vaatstelsel 857 8

diabetes 842 8

urogenitaal stelsel 724 7

psychisch 695 7

overig 765 7

huidziekte 516 5

spijsverteringsstelsel 327 3

ongeval 278 3

kanker 211 2

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)
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In 2005 had iets meer dan 30% van de 30-plussers een beperking (tabel 4.4). 
Het betreft ruim 3 miljoen mensen, waarvan ruim 500.000 mensen een ernstige 
beperking hebben (5% van de bevolking).

Aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen, met een aandeel van 30% van 
de bevolking van 30 jaar en ouder, de grootste groep in de Nederlandse bevolking. 
Daarnaast heeft ongeveer 10% aandoeningen aan het zenuwstelsel of de luchtwegen. 
De overige aandoeningen komen minden vaak voor.

Sociaal-economische kenmerken
De sociaal-economische kenmerken bestaan uit opleiding en inkomen. Het oplei-
dingsniveau is bepaald aan de hand van de hoogst voltooide opleiding. Er is een 
vierdeling gemaakt in laag, lager uitgebreid, midden en hoog opleidingsniveau; de 
samenstelling ervan staat in tabel 4.5 aangegeven. Het netto huishoudinkomen is 
verdeeld in drie klassen.

Tabel 4.5
Bevolkingssamenstelling naar opleidingsniveau en inkomen, 2005

aantal (x 1000) aandeel in bevolking van 30-plus

opleiding

hooguit lager onderwijs 1457 14

lager beroepsonderwijs 3465 34

middelbaar onderwijs 2962 29

hbo of universitair 2419 23

inkomen

< 900 euro per maand 359 3

900-2200 euro per maand 4728 46

> 2200 euro per maand 4631 45

missing 584 6

maximale extramurale eigen bijdrage 69a

maximale intramurale eigen bijdrage 116a

a  Gemiddelde potentiële maximale eigen bijdrage per persoon per maand (in euro’s).

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)

Binnen de totale bevolking van 30 jaar en ouder heeft bijna 1,5 miljoen mensen niet 
meer dan lager onderwijs voltooid. Dit geldt vooral voor de ouderen want hoe jonger 
de mensen zijn hoe hoger hun opleiding. De helft van de bevolking heeft een middel-
bare of hoge opleiding voltooid. Verder geldt dat ruim 4,5 miljoen mensen een netto 
huishoudinkomen van boven 2200 euro heeft en bijna een half miljoen mensen heeft 
een inkomen dat minder is dan 900 euro per maand. De lage inkomens zijn over-
vertegenwoordigd bij de intramurale zorg (zie tabel 3.5). Het door de wet bepaald 
maximale extramurale eigen bijdrage per persoon bedraagt in 2005 gemiddeld 
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69 euro per persoon per week en de intramurale eigen bijdrage bedraagt 116 euro per 
persoon per week.

Gebruik van voorzieningen

Tabel 4.6
Bevolkingssamenstelling naar gebruik hulpmiddelen en medische zorg, 2005

aantal (x 1000) aandeel in bevolking van 30-plus 

hulpmiddelen mobiliteit 572 6

medisch specialist en/of ziekenhuis 4902 48

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)

Tabel 4.6 laat zien dat 6% van de bevolking 30 jaar en ouder oftewel een half miljoen 
mensen hulpmiddelen gebruikt en bijna 5 miljoen maakt gebruikt van medisch 
specialisten of ziekenhuis.

4.3  Prijzen en uitgaven basisjaar (module 2c)

Module 2c behelst het construeren van de tarieven van de zorg. We gaan voor 
de collectieve zorg uit van de gerealiseerde prijs per uur, dagdeel of dag zorg 
voor de verschillende functies zoals deze gelden in het basisjaar. Voor de niet-
collectieve zorg gaan we uit van bedragen die volgen uit de literatuur (zie § 2.5.3). 
Huishoudelijke hulp was in 2005 nog onderdeel van de awbz. Per 1 januari 2007 
is het overgegaan naar de Wmo en heeft het geen vast tarief meer, maar mogen de 
gemeenten daar zelf over beslissen. Hiermee kunnen wij in de raming echter geen 
rekening houden; we hanteren de tariefstructuur van 2005 en baseren ons op de 
uitgaven en het gebruik uit dat jaar.

Tabel 4.7 geeft de resulterende prijzen. Zoals verwacht lopen de uurtarieven voor 
de extramurale functies op met de zwaarte daarvan. Zo rekenen we voor een uur 
huishoudelijke hulp ruim 23 euro, voor persoonlijke verzorging bijna 38 euro, en 
voor verpleging bijna 60 euro. Voor begeleiding inclusief (dag)behandeling hanteren 
we een tarief van ruim 37 euro per uur. Voor de verblijfsfuncties zijn de uitgaven niet 
per uur maar per jaar berekend. Een jaar verblijf in een verzorgingshuis kost volgens 
onze berekening op basis van het aantal gebruikers en de totale jaarlijkse uitgaven 
ongeveer 23.000 euro; een verblijf in een verpleeghuis kost ongeveer 2,5 keer zo veel, 
ofwel 61.000 euro per jaar.
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Tabel 4.7
Prijzen per functie, 2005

eenheid tarief (euro’s) 

informele zorga uur 10,27

particuliere zorgb uur 12,00

huishoudelijke hulp uur 23,44

persoonlijke verzorging uur 38,70

verpleging uur 59,21

begeleiding uur 37,53

kort verblijf dag 72,80

verzorgingshuiszorg jaar 23.300

verpleeghuiszorg jaar 61.300

a Afgeleid uit Van den Berg en Ferrer-I-Carbonell (2007).
b Home Works Huishoudelijke Hulp en SCR (2006: 295).

Bron: Van Galen et al. (2007); Van den Berg en Ferrer-I-Carbonell (2007) SCP-bewerking

Aan de hand van de uren zorg per persoon per week (figuur 4.2) en de tarieven per 
uur (tabel 4.7) kunnen de uitgaven per persoon per jaar worden berekend voor de 
extramurale zorgpakketten. De uitgaven van de intramurale zorg zijn al per persoon 
berekend. Figuur 4.3 geeft de resulterende jaarlijkse uitgaven per gebruiker voor de 
verschillende zorgpakketten weer. Naast de uitgaven aan collectieve zorg op basis 
van de awbz en de Wmo geven we ook een indruk van de uitgaven die niet-collectieve 
zorg met zich mee zou brengen wanneer deze ook betaald zou worden volgens de 
bedragen in tabel 4.7

De collectieve uitgaven voor een gebruiker van het pluspakket huishoudelijke hulp 
bedragen gemiddeld 3.400 euro per jaar; dit valt grotendeels onder de Wmo. Som-
mige gebruikers van persoonlijke verzorging maken zowel gebruik van Wmo-zorg 
(gemiddeld 3.600 euro per jaar) als van awbz zorg (8800 euro per jaar). In totaal 
wordt er 12.400 euro aan collectieve voorzieningen voor hen uitgegeven. Voor 
verpleging gelden jaarlijkse uitgaven per gebruiker van ruim 16.900 euro, en voor 
begeleiding zelfs 32.900 euro. Hierin zijn ook de Wmo-uitgaven aan huishoudelijke 
hulp meegenomen, die een deel van de gebruikers van deze pluspakketten ontvangt 
(gemiddeld per gebruiker 2200 euro per jaar). De uitgaven voor een gebruiker van 
kort verblijf bedragen 3100 euro per jaar. Het gaat echter dan om een verblijf van 6 
weken. Een jaar lang ‘kort verblijf’ (3100*52/6 =26.500 euro per jaar) kost iets meer 
dan een gebruiker van verzorgingshuiszorg (23.200 euro per jaar), maar veel minder 
dan een gebruiker van verpleeghuiszorg (61.300 euro per jaar).39

39 In de uitgaven van verblijf is ook de wooncomponent meegenomen.
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Figuur 4.3
Uitgaven per gebruiker per jaar (x 1000 euro)
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Wanneer de niet-collectieve informele en particuliere zorg ook betaald zou moeten 
worden volgens de tarieven in tabel 4.7 zou dit leiden tot ongeveer 800 euro per jaar 
voor gebruikers van het pluspakket huishoudelijke hulp, en 1300 euro voor gebrui-
kers van overige collectieve pakketten. Voor gebruikers van alleen niet-collectieve 
zorg zouden de uitgaven per jaar ongeveer 3300 euro bedragen.

Op dezelfde manier worden ook de uitgaven per potentiële vrager berekend. Omdat 
we veronderstellen dat het aantal gevraagde uren per potentiële vrager gelijk is aan 
het aantal gebruikte uren per gebruiker, en de prijzen vast liggen, zijn de uitgaven 
per potentiële vrager gelijk aan de collectieve uitgaven per gebruiker. Omdat er geen 
potentiële vraag is naar niet-collectieve zorg, zijn deze uitgaven niet in de uitgaven 
per potentiële vrager opgenomen.

Potentiële vraag, gebruik en uitgaven
Door het aantal potentiële vragers in 2005 te combineren met de uitgaven per poten-
tiële vrager in 2005, vinden we de totale uitgaven op basis van de potentiële vraag. Op 
dezelfde manier vinden we de uitgaven op basis van et gebruik. Door de constructie 
van de prijzen zijn de uitgaven aan collectieve zorg per definitie gelijk aan de macro-
cijfers over uitgaven op basis van registratiecijfers zoals wij hebben afgeleid uit Van 
Galen et al. (2007).
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Tabel 4.8
Uitgaven op basis van potentiële vraag en gebruik in 2005 (in mln. euro’s)

potentiële vraag gebruik

informele zorg 0,9

particuliere zorg 0,3

huishoudelijke hulp 1,9 1,2

persoonlijke verzorging 1,9 0,9

verpleging 1,6 0,8

begeleiding 2,3 0,6

kort verblijf 0,3 0,2

verzorgingshuiszorg 1,8 2,4

verpleeghuiszorg 2,3 3,8

totaal collectief 12,1 9,8

totaal 12,1 11,0

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

In 2005 bedroegen de collectieve uitgaven van verpleging en verzorging ongeveer 
9,8 miljard euro (tabel 4.8). Daarnaast kunnen we berekenen wat de uitgaven zouden 
zijn wanneer ook de niet-collectieve zorg betaald zou worden. Het volume voor infor-
mele en particuliere zorg zou ongeveer 1,2 miljard euro zijn in 2005. De totale uitga-
ven op basis van het gebruik zouden in 2005 dus 11% hoger liggen dan de collectieve 
uitgaven. Wanneer de potentiële vraag gehonoreerd en betaald zou worden zou dit 
in 2005 een uitgavenniveau van 12,1 miljard euro betekenen. Deze bedragen liggen 
hoger dan de uitgaven op basis van de gebruikte collectieve zorg. De achtergrond van 
dit verschil is ook zichtbaar in figuur 4.4.

Er zijn ongeveer 200.000 potentiële vragers naar collectieve zorg die geen collectieve 
zorg gebruiken. Daarnaast is de potentiële vraag naar collectieve zorg heel anders 
verdeeld over de functies, met elk hun eigen prijskaartje, dan het gebruik van col-
lectieve zorg. In het bijzonder is de potentiële vraag naar extramurale collectieve 
zorg veel groter dan het gebruik daarvan. dit geldt vooral voor de potentiële vraag 
naar begeleiding, maar ook verpleging en persoonlijke verzorging. Met name voor 
begeleiding zijn de uitgaven per gebruiker relatief hoog, en stuwt dit de uitgaven op 
basis van de potentiële vraag op. Bij de intramurale zorg met relatief hoge uitgaven is 
de potentiële vraag naar tehuiszorg juist kleiner dan het gebruik. Hierdoor wordt het 
uitgavenverschil tussen potentiële vraag en gebruik wat getemperd.
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Figuur 4.4
Uitgaven en omvang van potentiële vraag naar en gebruik van collectieve zorg, 2005

Figuur 4.4
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potentiële vraag

personen x 1000 uitgaven x 1000

gebruik potentiële vraag gebruik
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

huishoudelijke
hulp

persoonlijke
verzorging

verpleging

begeleiding

kort verblijf

verzorgings-
huiszorg

verpleeghuis-
zorg

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   81 5-11-2009   11:14:00



82

5 Trends in determinanten (module 3)

Module 3 bespreekt de trends in de determinanten die in het verklaringsmodel in 
module 1 zijn opgenomen. We onderscheiden daarbij twee typen. Voor de eerste 
groep variabelen, de sturende variabelen, kunnen we naast de demografische ont-
wikkelingen ook een autonome trend vaststellen (module 3a). Hieronder vallen naast 
de demografische kenmerken leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden ook 
opleidingsniveau en aandoeningen. De trends in deze kenmerken worden besproken 
in paragraaf 5.1. De trends in de overige kenmerken worden afgeleid uit de trends in 
de sturende variabelen en noemen we daarom afgeleide trends (module 3b, § 5.2). 
Het gaat om de stedelijkheidsgraad, fysieke en psychologische beperkingen, inko-
men, eigen bijdragen en het gebruik van voorzieningen (hulpmiddelen en medische 
hulp). De trends in de determinanten worden vooral grafisch gepresenteerd inclu-
sief de ontwikkelingen die samenhangen met de demografische veranderingen. 
In bijlage E wordt een overzicht gegeven van de groei van het voorkomen van de 
verschillende kenmerken in de periode 2005 -2030 in cijfers. Tot slot beschrijven we 
in paragraaf 5.3 de te verwachten ontwikkelingen in de prijzen van verpleging en 
verzorging. Deze ontwikkelingen spelen een rol bij het bepalen van de toekomstige 
uitgaven aan de zorg.

5.1  Sturende trends  (module 3a)

Bevolkingsomvang
De totale bevolking van 30 jaar en ouder stijgt van ruim 10 miljoen mensen in 2005 
naar ruim 11 miljoen mensen in 2030: een groei van ongeveer 10%. Dat is de resul-
tante van een daling in de immigratie, een stijging in de emigratie, de lichte daling 
in het aantal geboorten en het toenemen van de levensverwachting (Garssen en Van 
Duin 2007).

Leeftijd
De verklaringsmodellen in module 1 (hoofdstuk 3) laten zien dat leeftijd een belang-
rijke determinant is van de potentiële vraag naar en het gebruik van zorg. Ouderen 
vragen en gebruiken meer en andere zorg dan jongeren. De vergrijzing zal dus van 
groot belang zijn voor de ontwikkelingen in de komende jaren. In figuur 5.1 is de 
verandering van de bevolkingsomvang weergegeven.
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Figuur 5.1
Samenstelling van de bevolking, 30-64 jaar rechteras, overige categorieën linkeras, 2005-2030 
(absolute aantallen x 1000)

Figuur 5.1
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De toename van de bevolking komt geheel voor rekening van de toename van de 
oudere bevolking. Het aantal ouderen (65 plus) neemt toe van bijna 2,3 miljoen in 
2005 naar bijna 4 miljoen in 2030, een stijging van 72%. Het aantal 65-minners daalt 
in die periode juist met 6% (van 8 miljoen tot ruim 7,4 miljoen). Dat betekent een 
stijging in het aandeel 65-plussers in de populatie (30-plus) van 22% naar 35%.

De groep 85-plussers kent met 92% de sterkste aanwas, gevolgd door de leef-
tijdsgroepen daaronder. Er is dus sprake van dubbele vergrijzing: de hoogbejaarde 
bevolking (80 jaar en ouder) neemt sneller in omvang toe dan de totale oudere 
bevolking (65-plus). Dit heeft te maken met de stijgende levensverwachting en met de 
naoorlogse geboortegolf, die gedurende de komende jaren door de leeftijdsverdeling 
‘heen trekt’. In 2010 is het grootste deel van de kop van de geboortegolf nog net geen 
65. In 2015 is de kop van de geboortegolf tussen de 65 en 69 jaar: er is een duidelijke 
piek in die leeftijdscategorie. In 2020 is de kop van de geboortegolf tussen de 70 en 
74 jaar, in 2030 laten de groepen vanaf 80 jaar juist een piek zien.

De sterke stijging in de oudste leeftijdscategorieën die in figuur 6.2 te zien is, moet 
wel wat worden genuanceerd. Ondanks de sterke stijging van het aantal oudere oude-
ren blijft hun aantal nog klein ten opzichte van het aantal 30-64-jarigen. Zo vormen 
in 2005 de 85-plussers 2% van de bevolking (30 en ouder), en is dit in 2030 ook nog 
maar 4%. Toch is de groei van deze relatief kleine groep belangrijk omdat hun zorg-
gebruik relatief hoog is.
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Geslacht en samenstelling huishouden
Het percentage mannen in de 30-plusbevolking blijft vrijwel stabiel op 50. Onder 
65-plussers zijn er duidelijk meer vrouwen dan mannen (58%), maar in 2030 is dit 
verschil wat afgenomen (54% vrouwen).

De komende tijd zal het aantal alleenstaanden naar verwachting toenemen 
(zie figuur 5.2). In 2005 waren er ruim 2 miljoen alleenstaande 30-plussers; in 2030 
zijn dat er naar verwachting bijna 3 miljoen. Dit is een toename van 45% terwijl de 
totale bevolking van 30-plus met 10% toeneemt. Hierdoor neemt hun aandeel in de 
bevolking toe van 20% in 2005 naar 26% in 2030. Steeds meer mensen blijven alleen 
en samenwonenden gaan in toenemende mate uit elkaar. Daarnaast raakt door de 
vergrijzing een groot deel van de 65-plussers verweduwd. De verandering in het 
gedrag (scheiding of alleenstaand blijven) belangrijker dan de verweduwing: alleen 
het aantal 30-plussers dat alleenstaand is gebleven of dat gescheiden is neemt toe.

Figuur 5.2
Samenstelling van de bevolking naar huishoudsamenstelling, 2003-2030 (index per categorie)

Figuur 5.2
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Bron: CBS (2007) SCP-bewerking
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Aandoeningen en beperkingen
Het rivm heeft ten behoeve van de vorige rapportage (Jonker et al. 2007) trends 
berekend in de aandoeningen die in de databestanden van het scp voorkomen. Die 
trends houden naast autonome groei door gedragsverandering ook rekening met 
de groei en de vergrijzing van de bevolking.40 Voor tien aandoeningen is een trend 

40 De trends uit de vorige rapportage waren gebaseerd op de cbs-bevolkingsraming uit 
2005. In de huidige trends is de nieuwe bevolkingsraming verwerkt. Hierdoor wijken, 
ondanks gebruik van dezelfde bron, de trends in de aandoeningen in deze rapportage 
toch af van de vorige rapportage.
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bekend, en weergegeven in figuur 5.3. Alleen voor aandoeningen aan het urogenitaal 
stelsel en overige aandoeningen is geen trend beschikbaar.41 Vaak wordt de verande-
ring in het voorkomen (prevalentie) van de aandoening veroorzaakt door een samen-
spel van verbeterde opsporing en veranderde leefwijze, zonder dat deze precies tot 
elk van zulke factoren valt terug te voeren. In het onderstaande worden de trends op 
basis van rivm-onderzoek (rivm 2007) weergegeven.

De ziekten van het ademhalingsstelsel vormen de enige groep waarvan de preva-
lentie (per hoofd van de bevolking) naar verwachting zal dalen. In 2005 gaat het om 
9% van de bevolking. Doordat de daling van de prevalentie is sterker dan de groei 
van de bevolking zal het percentage mensen met deze aandoening naar verwachting 
in de toekomst dalen tot 8. Het aantal mensen met diabetes stijgt naar verwach-
ting met 82% tussen 2005 en 2030 het hardst. Daarna volgen het aantal mensen 
met kanker (+34%), zenuwaandoeningen (+27%) en hartaandoeningen (+23%). Het 
aantal mensen met een aandoening aan het bewegingsapparaat zal tussen 2005 
en 20303 naar verwachting met ongeveer 16% toenemen. De overige aandoeningen 
(psychische aandoeningen, huidaandoeningen, aandoeningen door ongeval en spijs-
verteringsaandoeningen) zullen naar verwachting met 9% tot 11% toenemen tussen 
2005 en 2030. Ziekten van het bewegingsapparaat blijven de meest voorkomende 
aandoening (30% in 2005, 32% in 2030), ondanks de relatief geringe stijging in de 
prevalentie (+16%). De overige aandoeningen komen in 2005 bij minder dan 10% van 
de bevolking voor.

Voor de trends zijn de volgende verklaringen te geven. Het aantal patiënten met 
diabetes zal verder toenemen doordat het aantal mensen met overgewicht stijgt. 
Het stijgende aantal mensen met kanker komt voort uit verschillende ontwikke-
lingen voor verschillende vormen van kanker. De stijging in het aantal vrouwelijke 
rokers, overmatig alcoholgebruik, overgewicht, en blootstelling aan uv-straling zijn 
verklaringen voor de toenemende prevalentie. Daarnaast speelt ook betere opspo-
ring, zoals bevolkingsonderzoek op borstkanker, een rol. De daling in het aantal 
mannelijke rokers zal juist leiden tot een daling in de prevalentie. De voedings-
campagnes voor het meer eten van groente en fruit, waardoor de kans op kanker 
kleiner wordt, zullen pas op langere termijn effect hebben. Al met al is de verwach-
ting dat het aantal mensen met kanker de komende jaren nog verder zal stijgen. 
De stijging in het aantal mensen met hartaandoeningen wordt veroorzaakt door 
verkeerde voeding, roken en te weinig bewegen.

Het aantal mensen met zenuwaandoeningen zal in de toekomst stijgen, vooral 
door een toenemend aantal mensen met de ziekte van Parkinson. Het aantal mensen 
met epilepsie zal naar verwachting vrijwel constant blijven. Door betere overlevings-

41 Voor deze variabelen worden de trends daarom geconstrueerd op basis van de demografische 
kenmerken en opleiding evenals bij andere variabelen zonder bekende trend (zie § 5.2).
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kansen na een beroerte of hartinfarct neemt het aantal epilepsiepatiënten toe en 
door de betere behandeling tegen hogere bloeddruk neemt het aantal juist af.

Figuur 5.3
Trends in aandoeningen, 30 jaar en ouder, 2005-2030 (aantal mensen x 1000)

Figuur 5.3
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Bron: RIVM, CBS (SCP-bewerking)
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Opleidingsniveau
Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking stijgt voortdurend. Figuur 5.4 
laat zien dat voor de toekomst een verdere stijging wordt verwacht. Het aantal 
mensen (30-plus) dat hooguit lager onderwijs heeft voltooid daalt van ruim 
1,5 miljoen in het jaar 2006 tot 915.000 in 2030: een daling van 37%. Het aantal 
mensen dat lbo, mulo of mavo heeft voltooid heeft gevolgd blijft vrijwel constant, 
in 2030 is hun aantal naar verwachting met slechts 2% gedaald, na een lichte 
stijging met 1% in de tussenliggende periode. Zowel het aantal mensen dat een 
middelbare opleiding heeft voltooid als het aantal dat hoger beroepsonderwijs dan 
wel wetenschappelijk onderwijs heeft genoten zal zich snel ontwikkelen. Het aantal 
middelbaar opgeleiden zal naar verwachting met ongeveer 32% groeien, het aantal 
hoger opgeleiden ook met zo’n 27%.
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De verschuivingen onder ouderen zijn veel sterker. Het opleidingsniveau van oude-
ren42 is trouwens de laatste decennia al sterk gestegen. Had in 1971 driekwart van de 
65-plussers niet meer dan lager onderwijs voltooid, zo’n 30 jaar later is het aandeel 
van die groep bijna gehalveerd (Herweijer 2001).

Figuur 5.4
Trend in opleidingsniveau, 2005-2030, 30 jaar en ouder (absolute aantallen x 1000)
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De komende twintig jaar neemt het aandeel van de laagst opgeleide groep nog verder 
af. Er wordt zelfs een daling van het absolute aantal voorzien (van bijna 900.000 
tot ruim 600.000). Aan de andere kant verdubbelt het aandeel van de ouderen dat 
tenminste een middelbare opleiding heeft voltooid. Die ontwikkeling komt voor het 
grootste deel voor rekening van vrouwen, die daarmee hun achterstand op oudere 
mannen enigszins inlopen (Herweijer 2001).

Verschillen met sturende trends in vorige rapportage
De ramingen in het vorige rapport gaan uit van dezelfde basisbestanden, maar 
zijn gepresenteerd vanaf 2006 in plaats van het hier gekozen basisjaar 2005. Een 
belangrijke verandering in de huidige raming is dat de bevolkingsprognoses van het 
cbs zijn geactualiseerd. Weliswaar zijn de autonome ontwikkelingen in opleiding 

42 Bij de gegevens over het opleidingsniveau van ouderen komt de vraag op of de registra-
tie van het voltooide onderwijs hun niveau wel goed weergeeft. Vooral onder de ‘oude 
ouderen’ van nu zouden velen die de school jong hebben verlaten, in hun werk kunnen 
zijn geschoold. Uit Timmermans en Woittiez (2004b: 85) blijkt dat het beroepsniveau 
van ouderen nauwelijks meer dan bij niet-ouderen van het opleidingsniveau afwijkt. Dat 
betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat de wijze van registratie het opleidingsniveau 
van de huidige ouderen onderschat.
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en aandoeningen niet veranderd ten opzichte van de vorige rapportage, maar door 
het meenemen van de bijgestelde bevolkingsraming zullen er verschillen zijn in de 
ramingen van de determinanten. Tabel 5.1 brengt deze veranderingen in kaart door 
de ramingen van de determinanten te vergelijken met die uit de vorige rapportage, 
voor de daar gehanteerde periode 2006-2030.

Het grootste verschil met de ramingen uit het vorige rapport is dat de bevolkings-
raming door het cbs bijna 1% naar boven is bijgesteld. Voor het aantal 65-minners 
wordt een iets lagere groei verwacht dan de vorige keer, maar voor de ouderen wordt 
juist een hogere groei verwacht. Met name de toename van de 80-plussers is fors 
naar boven bijgesteld. Het cbs heeft deze bijstelling gedaan op grond van een veel 
hogere levensverwachting dan voorheen. Hiermee is de neerwaartse bijstelling van 
de bevolkingsraming die in de vorige rapportage plaatsvond weer deels ongedaan 
gemaakt, zeker voor de bevolking van 85 jaar en ouder.43

Met name het aantal mannen groeit door deze bijstelling iets harder dan in de 
doorgaande rapportage. Zoals we in figuur 5.2 zagen groeit het aantal alleenstaan-
den fors, met name door een toename van het aantal ongehuwden en gescheidenen. 
Door de bijstelling van de bevolkingsraming neemt ook dit harder toe dan in de 
vorige rapportage.

Ten opzichte van de vorige raming is de stijging in de opleidingsniveaus niet groot: 
het aantal mensen met lager beroepsonderwijs of middelbaar onderwijs neemt wat 
sneller toe dan voorheen. Hier ligt de veranderde bevolkingsprognose aan ten grond-
slag. Ook de raming van een aantal aandoeningen verschilt licht, door de veranderde 
bevolkingsgroei en samenstelling. Met name wordt nu verwacht dat het aantal 
mensen met diabetes sneller zal groeien (+3%).

43 De cbs bevolkingsprognoses veranderen soms dermate sterk bij actualisaties dat het niet 
vanzelfsprekend is dat we iedere aanpassing moeten volgen.
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Tabel 5.1
Verschil in verwachte toekomstige trends voor de periode 2006-2030 tussen VeVeRa-II en 
VeVeRa-III, 30 jaar en ouder (indexcijfers voor 2006-2030, 2006 = 100)

VeVeRa-III VeVeRa-II (Jonker et al. 2007) verschil (in procentpunten)

bevolking 30 jaar en ouder 109 108 +1

leeftijd

30-64 jaar 92 93 -1

65-69 jaar 160 157 +3

70-74 jaar 165 162 +3

75-79 jaar 167 162 +5

80-84 jaar 187 174 +13

≥ 85 jaar 182 148 +34

geslacht

man 109 107 +2

vrouw 109 109 0

samenstelling huishouden

ongehuwd of gescheiden 163 146 +13

verweduwd 114 109 +5

samenwonend 101 102 -1

opleiding

geen of lager 
 opleidingsniveau 64 64 0

lager beroepsonderwijs 98 96 +2

middelbaar onderwijs 130 129 +1

hbo of universitair 125 125 0

aandoeningen

bewegingsapparaat 115 114 +1

zenuwstelsel 126 125 +1

luchtweg 96 95 +1

hart- en vaatstelsel 122 120 +2

diabetes 176 173 +3

psychisch 110 110 0

ongeval 109 108 +1

kanker 132 131 +1

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)
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5.2  Afgeleide trends

Zoals eerder gemeld konden voor aandoeningen aan het urogenitaal stelsel en 
 overige aandoeningen, fysieke beperkingen, stedelijkheid, gebruik van voor-
zieningen en eigen bijdragen geen autonome trends worden vastgesteld, en is over de 
autonome inkomensontwikkeling veel onzekerheid. Voor deze kenmerken hebben 
we trends geconstrueerd op basis van de ontwikkelingen in de demografische 
kenmerken (leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling), opleiding en aandoeningen 
waarvoor we wel een trend konden vaststellen (zie tabel 5.2).

Tabel 5.2
Afgeleide trends 2005-2030

groei 2005-2030 
(2005 = 100)

aandeel in bevolking 
2005

aandeel in bevolking 
2030

aandoeningen

overige aandoeningen 124 7 8

urogenitaal stelsel 134 7 9

beperkingen

geen 103 68 64

licht 120 17 18

matig 128 10 12

ernstig 129 5 6

totaal met beperkingen 124 32 36

stedelijkheid

zeer sterk stedelijk 120 17 19

sterk stedelijk 112 27 27

matig stedelijk 109 21 21

weinig stedelijk 103 21 20

niet stedelijk 102 14 13

inkomen

minder dan 900 euro per maand 113 3 4

900-2200 euro per maand 117 46 49

> 2200 euro per maand 102 45 42

missing 105 6 5

gebruik voorzieningen

hulpmiddelen mobiliteit 130 6 7

medisch specialist en/of ziekenhuis 115 48 50

maximale extramurale eigen bijdrage 108 69a 74a

maximale intramurale eigen bijdrage 107 116a 126a

a Gemiddelde maximale eigen bijdrage per persoon (in euro’s).

Bron: CBS, CPB, RIVM (SCP-bewerking)
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Aandoeningen
Voor twee van de aandoeningen die in het verklaringsmodel een rol spelen is geen 
trend bekend: aandoeningen aan het urogenitaal stelsel en overige aandoeningen. 
De trends die we afleiden uit de ontwikkelingen in demografie en opleiding zijn 
opgenomen in tabel 5.2. In 2005 kwamen deze aandoeningen voor bij ongeveer 7% 
van de bevolking van 30 jaar of ouder het voorkomen van urogenitale aandoeningen 
neemt sneller toe dan de overige aandoeningen, zodat in 2030 ongeveer 9% respec-
tievelijk 8% van de bevolking deze aandoeningen heeft.

Beperkingen
Een belangrijke determinant in het verklaringsmodel (module 1) is de aanwezigheid 
en ernst van fysieke beperkingen. Deze determinant is des te meer belangrijk omdat 
verwacht wordt dat de toekomstige bevolking minder aan beperkingen zal lijden dan 
die van nu (Van den Berg Jeths et al. 2004). Timmermans en Woittiez (2004b) hebben 
laten zien dat de fysieke beperkingen nauw samenhangen met het opleidingsniveau: 
hoger opgeleiden hebben, gegeven hun andere kenmerken, minder beperkingen dan 
lager opgeleiden. Door bij de ontwikkeling in de fysieke beperkingen de autonome 
stijging in het opleidingsniveau mee te nemen, wordt ook een (relatief grote) niet 
autonome daling in fysieke beperkingen meegenomen. Door de bevolkingsgroei 
neemt het totale aantal mensen met beperkingen toe met bijna een kwart. Maar ook 
het aandeel mensen met beperkingen neemt toe, van 32% naar 36%, verdeeld over de 
drie maten van beperkingen.

Stedelijkheid
Uitgaande van de samenstelling van de stedelijke bevolking naar de onderscheiden 
kenmerken met autonome trend, en de ontwikkelingen in die kenmerken, blijkt het 
aantal stedelingen sterk te groeien (20%). De groei van de bevolking is kleiner naar-
mate het gebied minder stedelijk is. Toch verandert de verdeling van de bevolking 
over de maten van stedelijkheid niet sterk.

Inkomen
Het inkomen is sterk gerelateerd aan leeftijd en opleiding. Het leeftijdseffect (vergrij-
zing) is groter dan het effect van het stijgende opleidingsniveau. Hierdoor stijgt het 
aantal lagere en middelbare inkomens sneller dan het aantal hogere inkomens.

Gebruik voorzieningen
Het gebruik van voorzieningen zal in de loop der tijd naar verwachting toenemen. 
Op basis van onze berekeningen neemt het aantal mensen met mobiliteitshulpmid-
delen (stok, rollator enz.) met ongeveer 30% toe. Hierdoor stijgt het aandeel gebrui-
kers in de 30-plusbevolking daarvan van 6% naar 7%.

Ook het aandeel mensen dat een medische zorg gebruikt (specialist of ziekenhuis) 
neemt in de loop der tijd toe van 48% naar 50%.
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Maximale eigen bijdragen
De (potentiële) maximale eigen bijdrage voor de extramurale en de intramurale zorg 
kan worden berekend voor mensen met verschillende inkomens en huishoudsamen-
stelling (zie bijlage F, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
Doordat de samenstelling van de bevolking naar die kenmerken verandert zal ook de 
gemiddelde eigen bijdrage veranderen, zelfs wanneer we uitgaan van vaste regel-
geving. In onze analyses vinden we een (niet-autonome) stijging van 7% à 8% in de 
komende 25 jaar.

5.3 Trends in prijzen (module 3c)

Zoals aangegeven in paragraaf 2.7 zijn prijzen van verpleging en verzorging nodig 
om de volumeontwikkeling te berekenen (module 4c). De ontwikkeling in de prijzen 
is daarnaast nodig om de ontwikkelingen in de uitgaven aan verpleging en verzor-
ging te ramen (module 4d). In deze paragraaf bespreken we de prijsontwikkelingen 
die in het VeVeRa-iii als uitgangspunt worden genomen.

In een terugblik op de historische ontwikkelingen in de uitgaven aan de zorg, wordt 
door Eggink et al. (2008) becijferd dat de reële kostprijs van verpleging en verzorging 
tussen 1985 en 2005 gemiddeld met ongeveer 2% per jaar is toegenomen. De afge-
lopen tien jaar (1995-2005) was de kostprijsstijging zelfs 2,4% per jaar. Een deel van 
deze kostprijsstijging kan gezien worden als een toename van de kwaliteit van zorg 
(beter gekwalificeerd en/of meer personeel, zaken als tilliften, en meer handen aan 
het bed). Een deel kan ook gezien worden als een toename van de intensiteit van de 
zorg: mensen ontvangen steeds zwaardere of meer uren zorg. Dit laatste is voor de 
intramurale zorg in de kostprijsstijging verwerkt, voor de extramurale zorg komt het 
tot uitdrukking in het volume van de zorg.44

In de berekeningen in dit rapport gaan we uit van de reële kostprijsstijging over de 
periode 1985-2005 uit Eggink et al. (2008). Hierbij worden de ontwikkelingen voor 
de thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen afzonderlijk in de uitgaven-
raming verwerkt. Tabel 5.3 geeft de gehanteerde stijgingspercentages weer. De prijs 
van de thuiszorg groeide met 1,3% per jaar minder dan gemiddeld, en met name de 
kostprijs van verpleeghuiszorg steeg met 2,3 sneller dan gemiddeld. Zie Eggink et 
al. (2008) voor een uitvoerige discussie over de achtergronden van deze kostprijs-
stijgingen.

44 Het cpb berekent 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 (Douven et al. 2006). Dit is gebaseerd 
op de ontwikkelingen in de periode 1990-2003. Hierbij is echter uitgegaan van een andere 
decompositie van kosten in een volume en prijscomponent. Daarom kunnen we deze 
prijsontwikkeling hier niet als scenario gebruiken.
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Tabel 5.3
Historische prijsstijging1985-2005 (jaarlijkse groei in procenten)

jaarlijkse groei

thuiszorg 1,3

verzorgingshuizen 2,0

verpleeghuizen 2,3

totaal 2,0

Bron: Eggink et al. (2008), tabel 7.2.

In de analyse van de kostprijsontwikkeling kon de prijs van kort verblijf niet 
afzonderlijk worden bestudeerd. Daarom nemen we aan dat de prijs van de 
functie kort verblijf op dezelfde manier verandert als de prijs van de zorg in 
verzorgingshuizen. De mensen die kort in een tehuis verblijven zullen waarschijnlijk 
minder zorg nodig hebben dan een gemiddelde verpleeghuisbewoner, en daarmee 
meer lijken op verzorgingshuisbewoners.

Ook over de prijsontwikkeling van de niet-collectieve zorg geeft de historische 
analyse geen uitsluitsel. Daarom nemen we hier aan dat de prijs van deze zorg zich 
net zo ontwikkelt als de prijs van de thuiszorg.
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6 Raming verpleging en verzorging

In dit hoofdstuk wordt module 4 (Raming V&V) uitgebreid besproken. Hier wordt 
de input uit de eerste drie modulen gecombineerd tot ramingen van de potentiële 
vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging. Module 4 bestaat uit vier 
onderdelen. In module 4a wordt het verklaringsmodel (module 1) gecombineerd met 
de trends in de determinanten (module 3). Dit levert de (ongeijkte) ontwikkelingen 
in potentiële vraag en gebruik voor de ramingsperiode 2005-2030. De uitkomsten 
hiervan worden besproken in paragraaf 6.1.

In de regel wijken de ongeijkte potentiële vraag naar en het gebruik van ver-
pleging en verzorging in het basisjaar af van de aantallen zoals die in registraties 
voor komen. Door beperkingen van de data konden er bijvoorbeeld geen uitspraken 
worden gedaan over de ontwikkelingen in het gebruik van de pakketten begeleiding 
en kort verblijf. Daarom worden de uitkomsten uit module 4a in module 4b geijkt 
aan registratiecijfers uit module 2 (zie § 6.2).

De geijkte ramingen van potentiële vraag en gebruik worden in module 4c gecom-
bineerd met de prijzen in het basisjaar uit module 2c. Dit geeft de ontwikkeling van 
het volume, in constante prijzen (zie § 6.3).

Door de uitkomsten van module 4c te combineren met trends in prijzen 
(module 3c), wordt in module 4d een raming van de uitgavenontwikkelingen 
gemaakt (zie § 6.4).

In dit hoofdstuk worden de ramingen besproken aan de hand van figuren. 
De getalsmatige resultaten zijn opgenomen in bijlage G (te vinden via www.scp.nl bij 
het desbetreffende rapport).

6.1 Trends in potentiële vraag en gebruik

Ramingen van de potentiële vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging 
kunnen worden gemaakt in personen (§6.1.1) en in uren (§6.1.2. Er wordt ook stil-
gestaan bij de verschillen tussen de huidige ramingen en de ramingen zoals die zijn 
gepresenteerd in Jonker et al. (2007).

Zoals in paragraaf 2.1.3 al is aangegeven, zijn in het statistische model voor het 
gebruik de pluspakketten persoonlijke verzorging en verpleging samengevoegd. We 
vinden dus ook een trend voor het totaal van deze twee pakketten. Daarnaast konden 
in het statistische model voor het gebruik de pakketten begeleiding en kort verblijf 
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niet worden opgenomen. Hiervoor zijn dus geen trends beschikbaar.45 Tot slot 
kunnen mensen we informele of particuliere zorg gebruiken, maar is er per definitie 
daarnaar geen potentiële vraag.

6.1.1 Potentiële vraag en gebruik in personen
In figuur 6.1 worden de (ongeijkte) trends in potentiële vraag naar en gebruik van 
verpleging en verzorging weergegeven, die direct uit de modellering komen.

Figuur 6.1
(Ongeijkte) trends in verpleging en verzorging, jaarlijkse groei 2005-2030 (in procenten)a
Figuur 6.1
Titel

a Bij gebruik zijn de pakketten persoonlijke verzorging en verpleging samengevoegd. In de grafiek is de 
 groei van het gecombineerde pakket opgenomen onder persoonlijke verzorging

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)
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Figuur 6.1 laat zien dat de potentiële vraag naar de intramurale pakketten tussen 2005 
en 2030 naar verwachting sneller zal toenemen dan de potentiële vraag naar extramu-
rale pakketten. De potentiële vraag naar verpleeghuiszorg zal het snelste toenemen 
met 1,7% per jaar, gevolgd door verzorgingshuiszorg (1,5) en kort verblijf (1,3). De 
potentiële vraag naar verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging zullen naar 
verwachting ook met ruim 1% per jaar toenemen. De potentiële vraag naar huishoude-
lijke hulp zal naar verwachting het minste snel stijgen (0,9% per jaar).

45 In module 4b (zie § 6.2) zullen we laten zien hoe we toch ramingen voor het gebruik van 
deze pakketten construeren, en hoe we de pakketten persoonlijke verzorging en verple-
ging apart ramen.
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Bij het gebruik valt de sterke groei van de particuliere zorg op (2,1% per jaar). Even-
als bij de potentiële vraag wordt een sterke groei verwacht bij de verpleeghuiszorg 
(1,7% per jaar) en de verzorgingshuiszorg (1,3% per jaar). Het gebruik van persoon-
lijke verzorging of verpleging (1,3% per jaar) zal naar verwachting sterker toenemen 
dan de potentiële vraag naar deze pakketten. De groei van het gebruik van huishou-
delijke hulp blijft achter bij de overige pakketten (0,9% per jaar) evenals het gebruik 
van informele zorg (0,4% per jaar).

Deze ontwikkelingen worden met name gestuurd door de toekomstige groei van het 
aantal ouderen, alleenstaanden en mensen met fysieke beperkingen of aandoenin-
gen. Alleen het toenemende opleidingsniveau heeft een dempend effect op de poten-
tiële vraag naar en het gebruik van zorg. De achterblijvende groei van poten tiële 
vraag en gebruik bij de huishoudelijke hulp komt doordat oudere ouderen minder 
potentiële vraag uitoefenen naar huishoudelijke hulp dan jongeren en juist deze 
groep snel toeneemt. Ook de groei van de verschillende vormen van verblijf wordt 
met name veroorzaakt door de vergrijzing.

Verschil met voorgaande rapportage

Potentiële vraag
Ten opzichte van het vorige model (Jonker et al. 2007) groeit de totale potentiële 
vraag wat minder snel. Dit is te zien in tabel 6.1 waarin de geraamde groei van de 
potentiële vraag per pluspakket wordt vergeleken met de geraamde groei uit de 
voorgaande rapportage. Met name verzorgingshuiszorg (+ 5%) en verpleeghuiszorg 
(+3%) nemen nu sterker toe, terwijl de potentiële vraag naar huishoudelijke hulp 
(-8%), persoonlijke verzorging (-4%) en kort verblijf minder snel groeien (-4%).

Er zijn twee oorzaken voor deze verschillen: de aanpassing van de trends in de deter-
minanten en de nieuwe definitie van de potentiële vraag. Tabel 6.1 geeft aan dat de 
verschillen met name worden veroorzaakt door de aangepaste determinanten (een 
na laatste kolom). Hiervoor is vooral de bijgestelde bevolkingsprognose van het cbs 
verantwoordelijk. De veel sterkere groei van het aantal oude ouderen in de nieuwste 
cbs-prognose leidt tot een grote verandering in de potentiële vraag naar pakketten 
die sterk samenhangen met (hoge) leeftijd. Dit geldt met name voor huishoudelijke 
hulp, dat een negatief verband heeft met leeftijd en daardoor minder sterk groeit dan 
in het vorige rapport. Tehuiszorg(verzorging en verpleging) heeft juist een positief 
verband met leeftijd en laten nu dus ook een sterkere groei laten zien.

De verandering van de definitie van de potentiële vraag, leidt voor alle pakketten tot 
een lagere groei dan in het vorige rapport: gemiddeld ligt de groei 2 procentpunten 
lager (zie de laatste kolom van tabel 6.1). Dit komt omdat er in de nieuwe definitie 
sterker wordt geselecteerd op aandoeningen, waardoor de invloed van andere varia-
belen (zoals leeftijd) afneemt. Mensen die volgens de nieuwe definitie een grote kans 
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hebben om een potentiële vrager te zijn hebben dan gemiddeld ook meer aandoenin-
gen én zijn gemiddeld jonger dan mensen met een grote kans volgens de oude defini-
tie. Hierdoor groeit de potentiële vraag minder snel dan volgens de oude definitie.

Tabel 6.1
Verschil huidige raming en vorige raming potentiële vraag, groei 2006-2030 
(indexcijfers 2006 = 100)

huidige raming 
(VeVeRa-III)

Jonker et al. (2007) 
(VeVeRa-II)

verschil 
totaala

trends in  
determinantenb

definitie poten-
tiële vraagc

geen zorg 107 104 +4 +3 0

huishoudelijke hulp 124 131 -8 -7 -1

persoonlijke verzorging 128 131 -3 -1 -2

verpleging 135 134 0 +2 -2

begeleiding 131 132 -2 0 -2

verblijf tijdelijk 139 141 -3 -1 -2

verzorgingshuiszorg 145 136 +5 +7 -2

verpleeghuiszorg 153 146 +3 +6 -3

a  Verschil tussen geraamde groei VeVeRa-II en VeVeRa-III, uitgaande van 2006.
b  Verschil dat wordt veroorzaakt door andere trends in determinanten.
c  Verschil dat wordt veroorzaakt door de aangepaste definitie van de potentiële vraag.

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

Gebruik
In de huidige raming neemt het gebruik van de meeste pluspakketten sneller toe 
dan in de oude raming (zie tabel 6.2). Dit geldt met name voor verzorgingshuiszorg 
(+10%), particuliere zorg (+7%) en huishoudelijke hulp (+7%). Uitzonderingen hierop 
zijn de informele zorg en persoonlijke verzorging verpleging die 1% minder snel 
stijgen dan in de vorige rapportage.

Hier zijn ten opzichte van het vorige model de trends in de determinanten aangepast. 
Daarnaast zijn de pluspakketten persoonlijke verzorging en verpleging samenge-
voegd en is er hier rekening gehouden met extra determinanten (eigen bijdragen).

Zoals blijkt uit paragraaf 3.3 neemt het gebruik van collectieve zorg toe naarmate 
men ouder is, en neemt de kans op gebruik van niet-collectieve zorg af. Met name 
het gebruik van intramurale zorg neemt toe naarmate men ouder is. Dit verklaart 
grotendeels de gevonden verschillen in de raming ten opzichte van de vorige rappor-
tage. Met name bij verzorgingshuiszorg is dit verschil groot evenals bij persoonlijke 
verzorging / verpleging. Bij persoonlijke verzorgingen verpleging leidt het verschil in 
determinanten tussen de huidige en de vorige raming tot een neerwaartse bijstel-
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ling.46 Deze negatieve bijstelling heft het positieve verschil op dat door de andere 
trends in determinanten wordt veroorzaakt.

Tabel 6.2
Verschil huidige raming gebruik en vorige raming gebruik, groei 2006-2030 
(indexcijfers 2006 = 100)

huidige raming 
(VeVeRa-III)

Jonker et al. (2007) 
(VeVeRa-II)

verschil  
totaala

trends in 
 determinantenb

verschil 
 variabelenc

geen zorg 107 106 1 1 0

informele zorg 111 113 -2 1 -3

particuliere zorg 165 158 7 2 5

huishoudelijke hulp 125 118 7 4 3

persoonlijke verzorging 136 135 1 7 -6

verpleging 136 139 -3 7 -10

verzorgingshuiszorg 135 125 10 9 1

verpleeghuiszorg 149 145 4 4 0

a  Verschil tussen geraamde groei VeVeRa-II en VeVeRa-III, uitgaande van 2006.
b  Verschil dat wordt veroorzaakt door andere trends in determinanten.
c  Verschil dat wordt veroorzaakt door het hanteren van andere determinanten, en het samenvoegen van de 

pakketten persoonlijke verzorging en verpleging.

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1); Jonker et al. (2007)

6.1.2 Gebruik in uren
In module 1 is aangegeven dat alleen het aantal uren per gebruiker voor de hoofd-
functie van de extramurale pakketten kon worden bestudeerd. Evenals bij het 
gebruik in personen ontbreekt begeleiding in het rijtje, en zijn de pakketten per-
soonlijke verzorging en verpleging gecombineerd. Figuur 6.2 geeft de resultaten 
weer.

We zien dat het wekelijkse aantal uren zorg per gebruiker vooral stijgt voor de 
informele zorg (0,5% per jaar). Het aantal uren zorg per gebruiker van de particuliere 
zorg laat als enige pluspakket juist een afname zien (-0,6% per jaar). Deze is daling 
is echter gebaseerd op een klein aantal waarnemingen en dus onbetrouwbaar. De 
groei van het aantal uren collectieve zorg is beperkt (0,1% tot 0,2% per jaar), doordat 
ouderen niet meer uren gebruiken dan jongeren (en juist het aantal ouderen sterk 
stijgt). Hierbij is het van belang om te melden dat we hier alleen kijken naar verande-
ringen in het aantal uren door veranderingen in de kenmerken van de gebruikers per 
pakket. De toename wordt dus veroorzaakt doordat er in de komende jaren bijvoor-

46 Het verschil van -6 en -10 lijkt groot, maar daar moet bij aangetekend worden dat het om 
relatief kleine absolute aantallen gaat.   
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beeld meer oude ouderen bijkomen en meer alleenstaande ouderen. We kunnen 
echter geen rekening houden met veranderingen in de intensiteit van de zorg, ofwel 
het in de toekomst indiceren en verstrekken van meer/minder uren per gebruiker bij 
gelijkblijvende kenmerken.

Figuur 6.2
Jaarlijkse groei in het aantal uren van de hoofdfunctie per gebruiker, 2005-2030

Figuur 6.2
Titel

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)
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6.2 Geijkte trends in potentiële vraag en gebruik

Combinatie van de ongeijkte trends uit module 4a (§ 6.1) met de potentiële vraag 
en het gebruik in het basisjaar (module 2b, en § 4.2) geven de geijkte trends van de 
verpleging en verzorging (module 4b). In de geijkte trends is informatie beschikbaar 
over alle afzonderlijke pakketten, ook die pakketten waar in onze databestanden 
geen informatie over beschikbaar is. Zo is de groei voor het gebruik van begeleiding 
gelijkgesteld aan de groei van de andere extramurale pluspakketten (huishoudelijke 
hulp, persoonlijke verzorging/verpleging). De groei van persoonlijke verzorging 
afzonderlijk is evenals die van verpleging hetzelfde als van het gecombineerde plus-
pakket persoonlijke verzorging / verpleging. Voor kort verblijf is de groei gelijk aan 
de groei van de extramurale pluspakketten.

In deze paragraaf geven we een grafisch overzicht van de resultaten; de geijkte 
ramingen in cijfers staan vermeld in bijlage G. Figuur 6.3a-c geven een overzicht van 
de geijkte ontwikkelingen in de potentiële vraag naar zorg.
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Figuur 6.3a
Ontwikkeling van de geijkte potentiële vraag, 2005-2030
Figuur 6.3a
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Figuur 6.3b en 6.3c
Figuur 6.3b en 6.3c
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Figuur 6.3a laat zien dat de totale potentiële vraag naar (collectieve) verpleging en 
verzorging naar verwachting toeneemt van 808.000 mensen in 2005 tot 1.069.000 
mensen in 2030. Dit is een stijging met 32% ofwel ongeveer 1,2%, per jaar. De poten-
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tiële vraag stijgt dus sneller dan de bevolking in diezelfde periode (+10%) maar 
minder snel dan de bevolking van 65 jaar en ouder (+72%). Daardoor neemt potenti-
ele vraag als percentage van de bevolking tussen 2005 en 2030 toe van 8 naar 10.

In 2005 vroeg ongeveer driekwart van de potentiële vragers naar extramurale 
(collectieve ) zorg, en een kwart naar intramurale zorg. Omdat de potentiële vraag 
naar extramurale zorg (+28%) minder snel stijgt dan de potentiële vraag naar 
intramurale zorg (+43), neemt het aandeel extramurale zorg licht af (van 74% in 2005 
tot 72% in 2030).

Uit figuur 6.3b blijkt dat de potentiële vraag naar huishoudelijke hulp met afstand 
het grootste is onder de extramurale pakketten. Relatief gezien wordt huishoudelijke 
hulp iets kleiner, omdat verpleging en begeleiding iets sneller groeien. Het verschil 
in groei is echter niet groot (zie ook tabel 6.1).

Verblijf met verpleging is het kleinste onderdeel binnen de potentiële vraag naar een 
intramuraal pakket, maar de potentiële vraag naar dit pakket stijgt wel sterker dan 
dat van de andere twee intramurale pakketten (figuur 6.3c). Ook de potentiële vraag 
naar de twee andere vormen van verblijf laten een behoorlijke groei zien en groeien 
sneller dan de potentiële vraag naar de extramurale pakketten (zie ook tabel 6.1). 
Desondanks blijft de potentiële vraag naar verblijfspakketten relatief klein.

Figuur 6.4a
Ontwikkeling van het geijkte gebruik, 2005-2030

Figuur 6.4a
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Figuur 6.4b en 6.4c
Figuur 6.4b en 6.4c
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In 2005 wordt het meest gebruik gemaakt van extramurale collectief gefinancierde 
zorg (zie figuur 6.4a). De sterkste groei (40%) vindt echter plaats bij het gebruik van 
intramurale zorg. Niet-collectieve zorg en extramurale collectief gefinancierde zorg 
groeien even snel (30%). Relatief gezien neemt het aandeel van intramurale zorg dus 
toe, maar deze groei is niet heel sterk. Zo maakt in 2005 bijna 27% van de gebruikers 
gebruik van intramurale zorg en in 2030 is dat bijna 29%.

Figuur 6.4b laat duidelijk zien dat de verwachte groei van het gebruik van met name 
de particuliere zorg hoger is dan de groei van de overige pakketten. Ook wordt in 
2005 veel meer gebruik gemaakt van informele zorg dan van particuliere zorg, maar 
het verschil is in 2030 veel kleiner geworden omdat particuliere zorg zo snel groeit. 
In 2005 maakt bijna 9% gebruik van particuliere zorg en in 2030 is dat bijna 12 %. 
Voor informele zorg is het percentage tussen 2005 en 2030 afgenomen van ruim 
18 naar 15.

Zoals gezegd neemt het gebruik van intramurale zorg naar verwachting sterk toe. 
Dit geldt vooral voor het gebruik van verpleeghuiszorg (+53%). Omdat verpleeghuis-
zorg een relatief klein pakket is, neemt het relatieve aandeel niet heel erg sterk toe 
(van ruim 7,5 % naar ruim 8,5%). Het relatieve aandeel van verzorgingshuizen is 
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veel groter en neemt licht toe (van 12,5% naar bijna 13,5%). Kort verblijf neemt, iets 
minder snel toe dan gemiddeld. Het aandeel blijft min of meer gelijk op bijna 7%.

Vergelijking geijkte trends potentiële vraag en gebruik 2005-2030
Figuur 6.5 laat zien hoe de ontwikkelingen in de potentiële vraag en het gebruik zich 
tot elkaar verhouden. Daarbij kijken we alleen naar de collectieve zorg.

Figuur 6.5
Ontwikkeling van geijkt aantal potentiële vragers naar en gebruikers van collectieve zorg, 2005-
2030 (x 1000)

Figuur 6.5
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Er bestaat een groot verschil tussen het aantal potentiële vragers naar collectieve 
zorg en het aantal gebruikers van ervan. In 2005 waren er ruim 586.000 mensen die 
collectief gefinancierde zorg ontvingen, en ruim 808.000 potentiële vragers naar 
collectieve zorg. Dit houdt in dat 222.000 potentiële vragers naar collectieve zorg 
geen collectief gefinancierde zorg ontvingen. Dit is 27,5% van de potentiële vragers. 
Het overgrote deel van hen (220.000) ontving wel zorg in het niet-collectieve circuit 
(informele of particuliere zorg). Deze niet-collectieve zorg wordt in steeds grotere 
mate door particuliere zorg verleend en steeds minder in de vorm van informele zorg 
(zie figuur 6.4b). Maar heel weinig mensen (2000) ontvangen geen enkele zorg en 
worden wel als potentiële vrager aangemerkt.

Uren per functie
In figuur 6.2 is gekeken naar het aantal uur 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. Hierbij spelen 
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zowel het aantal uren per gebruiker van een pluspakket als het aantal gebruikers 
van de pakketten een rol. In figuur 6.6 is daarom het totale aantal uren per functie 
vermeld. Deze zijn opgebouwd uit de uren zorg per functie voor de verschillende 
pluspakketten. Zo is het aantal uren gebruik van huishoudelijke hulp opgebouwd uit 
de uren huishoudelijke hulp voor gebruikers van de pluspakketten huishoudelijke 
hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Figuur 6.6
Ontwikkeling in het gebruikte aantal uren per functie (x miljoen)
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In totaal werden er in 2005 ruim 210 miljoen uren zorg ontvangen. In 2030 zal dat 
naar verwachting oplopen tot ongeveer 284 miljoen uren; een toename van 35% 
(1,2% per jaar). Het aantal uren collectieve zorg zal naar verwachting sneller stijgen 
dan het aantal uren niet-collectieve zorg. De groeipercentages per functie liggen 
tussen de 31 en 44. Het totaal aantal uren informele zorg zal naar verwachting het 
minst snel groeien. Het aantal uren particuliere zorg zal het snelste groeien, maar 
blijft bescheiden in omvang 32 miljoen in 2030). Het aantal uren huishoudelijke hulp 
(Wmo-zorg) zal naar verwachting met van 35% stijgen. Voor het aantal uren (extra-
murale) collectieve zorg wordt een stijging van 37% verwacht. De verdeling over de 
verschillende typen zorg verandert nauwelijks. Het aandeel informele zorg neemt 
af (van 40% naar 38%), terwijl het aandeel particuliere zorg wat toeneemt (van 11% 
naar 12%).

In 2005 werd er volgens onze berekeningen bijna 219 miljoen uren zorg gevraagd. 
Ruim een derde daarvan betrof uren huishoudelijke hulp en bijna een derde begelei-
ding. Het aantal gevraagde uren persoonlijke verzorging en verpleging is wat lager. 
In 2030 werd ruim 294 miljoen uren zorg gevraagd, een groei van 35% (1,25% per 
jaar). Deze groei gaat voor de verschillende pakketten redelijk gelijk op en varieert 
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tussen 2005 en 2030 van 33% voor de functie huishoudelijke hulp tot 38% voor de 
functie verpleging. Hierdoor wijzigt de verhouding tussen de gevraagde uren van de 
verschillende pakketten nauwelijks.

Figuur 6.7
Ontwikkeling in het gevraagde aantal uren per functie (x miljoen)

Figuur 6.7
Titel

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

2005 2010 2015 2020 2025 2030

0

20

40

60

80

100

120

huishoudelijke hulp

persoonlijke verzorging

verpleging

begeleiding

6.3 Volume van potentiële vraag en gebruik

Uit de raming van de potentiële vraag en het gebruik en de prijzen uit paragraaf is 
een raming van het volume eenvoudig af te leiden.47 De resultaten staan in figuur 
6.8 (zie bijlage G voor de getallen). Op dezelfde manier berekenen we het volume 
dat zou ontstaan als alle potentiële vraag zou worden gehonoreerd. We merken hier 
op dat het gaat om ramingen bij ongewijzigd beleid, en ongewijzigde preferenties. 
Daarnaast hanteren we in deze figuur vaste prijzen, en gaan we dus ook uit van onge-
wijzigde tariefstructuur.

Zoals we zagen in paragaaf 4.3 (module 2c) bedroegen de collectieve uitgaven van 
verpleging en verzorging (ofwel het volume van de collectieve zorg) in 2005 onge-
veer 9,8 miljard euro. De hier gepresenteerde raming van het volume (dus bij vaste 
prijzen) voorspelt een toename tot 14,1 miljard euro in 2030. Dit is een toename van 
43%, ofwel 1,5% per jaar. Daarnaast kunnen we berekenen dat het volume van de 
niet-collectieve zorg (informele en particuliere zorg) tussen 2005 en 2030 zou toene-
men van ongeveer 1,1 miljard euro tot 1,5 miljard in 2030 (1,2 % per jaar, totaal 33%). 

47 Dat doen we door de raming van de potentiële vraag en het gebruik uit module 4b (§ 6.2), 
en de prijzen uit module 3c (§ 5.3) te combineren.
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Wanneer de potentiële vraag gehonoreerd en betaald zou worden zou dit in 2005 
een uitgavenniveau van 12,5 miljard euro betekenen. In 2030 zouden de uitgaven die 
bij de potentiële vraag horen, 16,8 miljard euro bedragen (een totale groei van 40% 
ofwel 1,4% per jaar). Hoewel de groei vergelijkbaar is met die van het gebruik zal het 
niveau van de uitgaven wanneer de potentiële vraag gehonoreerd wordt, in 2030 zo’n 
1,3 miljard hoger liggen.

Figuur 6.8
Volumeontwikkeling van potentiële vraag en gebruik, 2005-2030 (in mln. euro’s)
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Verschillen in groei tussen volume en aantal gebruikers
Zoals verwacht loopt de groei van het volume van collectief gefinancierde zorg niet 
gelijk op met de groei van de gebruikers: het volume groeit met 43% tussen 2005 en 
2030, terwijl het aantal gebruikers met maar 33% toeneemt (zie tabel 6.3, één na 
laatste rij). De collectieve uitgaven stijgen dus harder dan het aantal gebruikers van 
collectief gefinancierde zorg. Hoe komt dit? Hiervoor zijn twee oorzaken. Ten eerste 
nemen de uitgaven per gebruiker toe, ook bij vaste tarieven. Dit komt door de stijging 
in het aantal (extramurale zorg) uren per gebruiker. Daarnaast groeit de zorg met de 
hoogste uitgaven per gebruiker het hardst. In tabel 6.3 wordt één en ander uitgelegd.

In de eerste kolom zijn de uitgaven per gebruiker weergegeven voor de verschillende 
pluspakketten. Het gaat daar om de uitgaven per jaar in 2005. Gemiddeld bedragen 
deze uitgaven 16.800 euro per gebruiker per jaar. Duidelijk is dat de uitgaven per 
gebruiker verschillen al naar gelang het zorgpakket dat ze ontvangen. Het duurste 
pakket is verpleeghuiszorg; dat kost 61.300 euro per gebruiker per jaar. Het aandeel 
gebruikers in 2005 wordt in de tweede kolom vermeld. Zo is 10% van de gebruikers 
van collectief gefinancierde zorg verpleeghuisbewoner. Het aandeel van de uitgaven 
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voor het pakket verpleeghuiszorg in de totale uitgaven is echter veel groter, namelijk 
38% (derde kolom). Dat komt doordat met dit pakket zoveel uitgaven per gebruiker 
gemoeid zijn.

Tabel 6.3
Verdeling van gebruik en uitgaven collectief gefinancierde zorg

2005 groei 2005-2030 (2005=100) 2030

 
uit gaven 
per  
gebruiker 

aandeel 
ge brui-
kers

aandeel 
uitgaven

ui tgaven 
per 
ge bruikera gebruikers

uit-
gavenb 

uit gaven 
per 
gebruiker

aandeel 
gebrui-
kers

aandeel 
uitgaven

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

huishoudelijke 
hulp 3.300 35 12 104 126 135 3.500 33 11

persoonlijke 
verzorging 12.400 10 9 103 138 141 12.800 11 9

verpleging 16.900 13 8 103 138 141 17.300 13 8

begeleiding 32.900 4 6 104 129 134 34.200 4 6

kort verblijf 3.100 10 2 100 129 129 3.100 9 2

verzorgings- 
huiszorg 23.300 18 24 100 139 139 23.300 18 23

verpleeghuis-
zorg 61.300 10 38 100 153 153 61.300 12 41

groei collectief 
(2005 = 100) 107 133 143

collectief 
(absoluut, 
x 1000) 16.800 586 9.842    18.000 784 14.115

a  De groei van de uitgaven per gebruiker voor de extramurale pakketten is gelijk aan de groei van het aantal uren per 
gebruiker van de hoofdfunctie (zie hoofdstuk 9).

b  De groei van de uitgaven is gelijk aan de groei van het aantal uren per gebruiker * de groei van het aantal 
gebruikers.

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

Kolom 4 geeft de groei van de uitgaven per gebruiker. Deze is voor de extramurale 
pakketten gelijk aan de groei van het aantal uren per gebruiker van de hoofdfunc-
tie. We nemen immers aan dat de uren per gebruiker van de nevenfuncties even 
snel groeien als van de hoofdfunctie. Voor de intramurale pakketten is het aantal 
uren zorg niet geraamd, en worden de uitgaven per gebruiker constant gehouden.48 

48 Dat betekent dat we impliciet veronderstellen dat de toename in de kwaliteit of intensiteit 
van de zorg niet in het volume tot uitdrukking komt
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Kolom 5 laat zien dat het pakket met de meeste uitgaven per gebruiker (verpleeghuis-
zorg) ook de snelste groei in aantal gebruikers kent (+53%). Ondanks de constante 
uitgaven per gebruiker groeien de totale uitgaven voor verpleeghuiszorg daardoor 
het sterkst. Voor de extramurale pakketten wordt de groei in de uitgaven niet alleen 
gestuurd door het groeiende aantal gebruikers maar ook door de toenemende 
uitgaven per gebruiker. Daardoor stijgen de uitgaven van bijvoorbeeld het pakket 
huishoudelijke hulp met 35% terwijl het aantal gebruikers van dit pakket met maar 
26% toeneemt.

In totaal nemen de gemiddelde uitgaven per gebruiker van de collectieve zorg toe 
van 16.800 euro in 2005 tot 18.000 euro in 2030 (kolom 7), een toename van 7%. Het 
aantal gebruikers van collectieve zorg neemt met 33% toe. Tezamen leidt dit tot een 
groei van de totale volume van collectieve zorg met 43% tot ruim 14 miljard euro. 
Door de sterke groei van het aantal gebruikers zal het aandeel in de uitgaven voor 
bijvoorbeeld verpleeghuiszorg in de totale uitgaven toenemen van 38% in 2005 tot 
41% in 2030.

6.4 Trends in uitgaven

In figuur 6.9 zijn nu de geraamde uitgaven weergegeven, wanneer we rekening 
houden met de historische prijsstijging in de periode 1985-2005 (zie § 5.3). Dit bete-
kent dat de prijs van de extramurale zorg met 1,3% per jaar toeneemt, en de prijzen 
van verpleeg- en verzorgingshuizen met respectievelijke 2,3 en 2% per jaar.

In figuur 6.8 zagen we dat de uitgaven aan collectief gefinancierde verpleging en 
verzorging (dus awbz en Wmo) toenemen van 9,8 miljard euro in 2005 tot 14,1 mil-
jard euro in 2030, wanneer de prijzen niet veranderen. Dit is een toename met 43% 
ofwel 1,5% per jaar. Wanneer we de kostprijsstijging van gemiddeld 2% per jaar in 
de uitgaven opnemen, stijgen de uitgaven tot ruim 23,5 miljard in 2030, een toename 
van 130% ofwel 3,4% per jaar.

Wanneer de potentiële vragers naar informele en particuliere zorg ook allemaal 
een beroep zouden gaan doen op collectief gefinancierde zorg, dan zouden de 
kosten nog meer toenemen. Dit is de bovenste lijn in figuur 6.9. De jaarlijkse groei 
valt echter iets lager uit (3,3% per jaar), omdat de prijs van de niet-collectieve zorg 
meegroeit met de prijs van de extramurale zorg die minder snel groeit dan de prijs 
van collectieve zorg.

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   108 5-11-2009   11:14:04



109Raming verpleging en verzorging

Figuur 6.9
Uitgaven gebruik van verpleging en verzorging ( x mln. euro)

Figuur 6.9
Titel

Bron: SCP-berekeningen (zie voetnoot bij tabel 4.1)

2005 2010 2015 2020 2025 2030

0

5

10

15

20

25

30

collectief vaste prijs

totaal vaste prijs

collectief met prijsstijging

totaal met prijsstijging

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   109 5-11-2009   11:14:05



110

Literatuur

Baroni, Elisa en Matteo Richiardi (2007). Orcutt’s vison, 50 years on. Moncalieri: 
Laboratorio R. Revelli (Working Paper nr. 65).

Berg, Bernard van den, Ada Ferrer-i-Carbonell (2007). Monetary Valuation of Informal Care: 
The Well-being Valuation Method. In: Health Economics.

Berg, Bernard van den (2005). Informal Care: An Economic Approach. Proefschrift. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Boer, A. de, C. van Campen, E, van Gameren, R. Schellingerhout, J. Timmermans (red.) 
en I. Woittiez (2003). Advies enkelvoudige huishoudelijek hulp. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp-special).

Campen, Crétien van, en Edwin van Gameren (2003). Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging 
en verzorging. Den Haag: scp (Onderzoeksrapport 2003-6).

Campen, Crétien van, Isolde Woittiez, Edwin van Gameren, Joost Timmermans (2004). 
Typering van cliënten van awbz-gefinancierde verpleging en verzorging. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp-speciale uitgave 31).

Campen, Crétien van, m.m.v. Edwin van Gameren (2007). Profielen van vragers naar 
verpleging en verzorging. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Costa-Font, Joan, Raphael Wittenberg, Concepció Patxot, Adelina Comas-Herrera, 
Christiano Gori, Alessandra di Maio, Pickard, Linda, Alessandro Pozzi en Heinz 
Rothgang (2008). How Does Demography Affect Long-Term Care Expenditure 
Projections? Evidence of four European Union Member States. In: Social Indicators 
Research, jg. 86, p. 303-321.

cpb, Centraal Planbureau (1999). Ramingsmodel Zorgsector.Eindrapport tweede fase. 
Den Haag: cpb.

Depla, M, A.M. Pot, R. de Graaf, S. van Dorsselaer, C. Sonnenberg en D. Deeg (2005). 
Schatting van het gebruik van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg door ouderen in 
2010 en 2020. Utrecht: Trimbos-instituut.

Douven, Rudy, Marco Ligthart, Hein Mannaerts, Isolde Woittiez (2006). Een scenario voor 
de zorguitgaven 2008-2011. Den Haag: cpb (cpb Document 121).

Eggink, Evelien, Evert Pommer Pommer en Isolde Woittiez (2008). De ontwikkeling van 
awbz uitgaven. Een analyse van de awbz uitgaven 1985-2005 en een raming van de uitgaven 
voor verpleging en verzorging 2005-2030. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

European Commission (2006). The impact of ageing on public expenditure: projections for the 
eu25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment 
transfers. (2004-2050). Special report 2006 -1.

Fogl, Robert W. (2008). Forecasting the cost of U.S. health care in 2040. nbr Working Paper 
Series 14361.

Galen, Jaap van, Arjen van der Meer, Jan Brouwer en Gabriëlle Sogelée. (2007). azra, een 
awbz-Ramingsmodel: beschrijving model en gebruikte bronnen. Delft: abf Research.

Garssen, Joop en Coen van Duin (2007). Bevolkingsprognose 2006-2050: belangrijkste 
uitkomsten. In: Bevolkingstrends, 4e kwartaal, p. 85-92.

Gameren, Edwin van, Crétien van Campen (red.), Peter Moorer, Peter van Linschoten, 
Jurjen Iedema (2003). Schalen van fysieke en psychosociale beperkingen. Het meten van 
hulpbehoefte bij de indicatiestelling verpleging en verzorging. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau (Werkdocument 101).

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   110 5-11-2009   11:14:05



111Literatuur

Gameren, Edwin van, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx (2006). Liever thuis dan uit. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (Werkdocument 125).

Groenen, W.C.C., B. Kuhry, E.J. Pommer, R.A.G. van Puyenbroek, F.P. van Tulder (1992). 
Consumptie van kwartaire diensten. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau /
vuga (Sociale en Culturele Studies 15).

Hancock, Ruth, Adelina Comas-Herrera, Raphael Wittenberg en Linda Pickard (2003). 
Who will Pay for Long-Term Care in the uk? Projections Linking MAcro- and Micro-
Simulation Models. In: Fiscal Studies, jg. 34, p. 387-426.

Herweijer, L. (2001). Onderwijs en opleiding. In: M.M.Y. de Klerk (red.), Rapportage 
ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (p. 13-38). Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp-publicatie 2001/11).

Home Works Huishoudelijke Hulp (2007). Geraadpleegd 1 november 2007 via www.xs4all.
nl/~visser3/.

Jacobszone, S., E. Cambois, en J.M. Robine (2000). Is the health of older persons in oecd 
countries improving fast enough to compensate for population ageing? oecd Economic 
Studies No. 30. 2000/I.

Jones, Simon Andrew, Mark Patrick Joy en Jon Pearson (2002). Forecasting Demand of 
Emergency Care. In: Health Care Management Science, jg. 5, p. 297-305.

Jonker, Jedid-Jah, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez, Michiel Ras, Meike Morren. (2007). 
Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp-publicatie 2007/31).

Kennedy, Peter (1998). A Guide to Econometrics Cambridge: The mit Press.
Kildemoes, Helle Wallach, Terkel Christiansen, Dorte Gyrd-Hansen, Ivar Sønbø 

Kristiansen en Morten Andersen (2006). The impact of population ageing on future 
Danish drug expenditure. In Health Policy, jg. 75, p. 298-311.

Klerk, Mirjam de, Jurjen Iedema en Crétien van Campen (2006). scp-maat voor lichamelijke 
beperkingen op basis van avo 2003 Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(Werkdocument 121).

Klerk, Mirjam de, en Michiel Ras (1998). Schatting van het toekomstige aantal 
hulpbehoevende ouderen met behulp van een micromodelbevolking. 
In: Maandstatistiek bevolking, jg. 8. p.16-20.

Kennedy, Peter (1998). A guide to econometrics. The mit Press. Cambridge, Massachusetts.
Kuhry, B. (1998). Trends in onderwijsdeelname: van analyse tot prognose. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau (Sociale en Culturele Studies 25).
Mokken, R.J. (1971). A Theory and Procedure of Scale Analysis. Den Haag/Berlijn: Mouton/

De Gruyter.
Palin, S. and K. K. Jackson (2007). Long-term Forecast of Medicaid Enrollment and Spending 

in Alaska: Supplement 2006–2026. Alaska: Medicaid Budget Group Finance and 
Management Services Department of Health and Social Services.

Pickard, Linda, Adelina Comas-Herrera, Joan Costa-Font, Christiano Gori, Alessandra di 
Maio, Concepció Patxot, Alessandro Pozzi, Heinz Rothgang en Raphael Wittenberg 
(2007). Modelling an entitlement to long-term care services for older people in 
Europe: projections for long-term care expenditure to 2050. In: Journal of European 
Social Policy, jg. 17, p. 33-48.

rivm (2007). Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. 
Bilthoven: rivm (http://www.nationaalkompas.nl).

Schellingerhout, Roelof (2007). Hoe groot is de vraag? Operationalisatie van de potentiële 
vraag naar awbz-gefinancierde zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-
special 12).

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   111 5-11-2009   11:14:05



112 Literatuur

Schellingerhout, Roelof (2008). Ondersteunende voorzieningen. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP-special 14).

scp/seo, Sociaal en Cultureel Planbureau/Stichting voor Economisch Onderzoek (2001). 
De vraag naar kinderopvang. Raming voor 2003-2007. Den Haag/Amsterdam: Sociaal en 
Cultureel Planbureau/seo (scp-Werkdocument 67/seo-rapport 572).

Spielauer, Martin (2002). Dynamic Microsimulation of Health Care Demand, Health Care Finance 
and the Economic Impact of Health Behavior. Part 1: Background and a Comparison with 
Cell-Based Models. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis 
(Interim Report ir-02-032/April).

Stevens John, Evert Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita 
Sadiraj, Rob Gilsing, Saskia Keuzenkamp (2009). De jeugd een zorg: Ramings- en 
verdeelmodel jeugdzorg 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 
2009/4).

Timmermans, J., F. Heide, M.M.Y. de Klerk, S.E. Kooyker, M. Ras, F.A. van Dugteren 
(1997). Vraagverkenning wonen en zorg ouderen. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp-Cahier 145).

Timmermans, J. en I. Woittiez (2004a). Advies ramingen verpleging en verzorging. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-special 2).

Timmermans, J. en I. Woittiez (2004b). Verpleging en verzorging verklaard. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 2004/11).

Timmermans, J. en I. Woittiez (2004c). Verklaringsmodel verpleging en verzorging: 
onderzoeksverantwoording. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(Werkdocument 110).

Torre, A.G.J. van der, en F.P. van Tulder (2001). Een model voor de strafrechtelijke keten. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (Onderzoeksrapport 2001/15).

Train, K.E. (2003). Discrete Choice Methods with Simulation. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Wit, J.S.J. de (1997). scp-maat van beperkingen: een technische toelichting. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (Werkdocument 40).

Woittiez, Isolde, Edwin van Gameren, Ingrid Ooms (2003). Modellering van de care-
sectoren in het Ramingsmodel Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(Werkdocument 89)

Woittiez, Isolde, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj (2009). Verpleging, 
verzorging en vergrijzing. Ramingen, profielen en scenario’s 2005-2030. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp-publicatie 17).

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   112 5-11-2009   11:14:05



113

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

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

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

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

scp-publicaties 2008
2008/1 Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de 

instellingen (2008). Jeroen Devilee. isbn 978-90-377-0353-5
2008/2 Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). isbn 978-90-377-0344-3
2008/3 Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo 

Roes (ed.). isbn 90-377-0211-8 
2008/4 Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0346-7
2008/5 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0336-8
2008/6 De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien 

 Hillebrink. isbn 978-90-377-0351-1
2008/7 De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en 

Carlien Hillebrink. isbn 978-90-377-0373-3
2008/8 The future of the Dutch public library: ten years on (2008). Frank Huysmans en Carlien 

Hillebrink. isbn 978-90-377-0380-1 
2008/9 De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (2008). Jos de 

Haan en Anna Adolfsen. isbn 978-90-377-0357-3
2008/10 Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (2008). Lex Herweijer. 

isbn 978-90-377-0339-9
2008/11 Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid 

(2008). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0349-8
2008/12 Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008 (2008). Cretien van Campen (red.). 

isbn 978-90-377-0376-4
2008/13 Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (2008). Lucas 

Harms. isbn 978-90-377-0377-1
2008/14 De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen 

Hoenderkamp. isbn 978-90-377-0378-8
2008/15 De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de 

school (2008). Monique Turkenburg. isbn 978-90-377-0338-2

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   113 5-11-2009   11:14:05



114 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

2008/16 Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (2008). 
Annet Tiessen-Raaphorst, Jo Lucassen, Remko van den Dool, Janine van 
Kalmthout. isbn 978-90-377-0360-3

2008/17 Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking of chronisch psychiatrische problemen (2008). M.H. Kwekkeboom 
en C.M.C. van Weert. isbn 978-90-377-0369-6

2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.). 
isbn 978-90-377-392-4

2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). Lotte 
Vermeij (scp) en Gerald Mollenhorst (uu). isbn 978-90-377-0367-2

2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken 
(2008). Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers. 
isbn 978-90-377-0366-5

2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer. 
 isbn  978-90-377-0347-4

2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van 
overheids diensten (2008). Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink. 
isbn  978-90-3770370-2

2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker, Frans Knol, Ab van 
der Torre, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 978-90-377-0396-2

2008/24 Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, 
Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0397-9

2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, Annet 
 Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0361-0

2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
Paul Schnabel, Rob Bijl, Joep de Hart. isbn 978-90-377-0368-9

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

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

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

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

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

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

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

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

gebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. 
isbn 978-90-377-0400-6

2009/9 Making up the Gap. Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. 
isbn 978-90-377-0433-4

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   114 5-11-2009   11:14:05



115Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
isbn 978-90-377-0340-5

2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
isbn 978 90 377 0218 7

2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 
isbn 978 90 377 0436 5

2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 
Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eef je Steenvoorden.

  isbn 978 90 377 0404 4
2009/14 De sociale staat van Nederland 2009 (2009).  Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer,
  Evert Pommer, Peggy Schyns. isbn 978 90 3770434 1
2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine deel-

tijdbaan te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
  Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 978-90-377-0448-8
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans,
  Michiel Ras, Alice de Boer. isbn 978 90 377 0435 8
2009/17 Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s
   2005-2030 (2009). Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker,
  Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0422 8
2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). 

B. Kuhry en J.J.J. Jonker. isbn 978-90-377-0452-5
2009/21 Jaarrapport integratie 2009 (2009). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos (red.).
  isbn 978 90 3770446 4

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

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

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers.

isbn 978-90-377-0382-5
  Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 978-90-377-0388-7
  De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 978-90-377-0381-8

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   115 5-11-2009   11:14:05



116 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
en het belang van integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos.
isbn 978-90-377-0394-8 

  Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op 
het maatschappelijk middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.

  isbn 978-90-377-0391-7
  Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0398-6
  Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008). 

Mieke Cardol, Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van Cretien 
van Campen (scp). isbn 978-90-377-0409-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 1 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0384-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 2 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0393-1

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 3 (2008). Paul Dekker, 
Tom van der Meer en Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0410-5

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eef je 
 Steenvoorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4 

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der 
Meer, Paul Dekker en Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0418-1  
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 3 (2009). Eef je 
 Steenvoorden, Tom van der Meer en Paul Dekker. isbn 978-90-377-0447-1

  Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 
(2008). Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0390-0

  Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een 
lichamelijke beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 978-90-377-0399-3

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

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

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop,
  Patty Adelaar, Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5
  Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme 

 kinderen (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7
  Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms,
  Jedid-Jah Jonker, Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7
  Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud 

(2009). Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, 
Sanne Lamers. isbn 978-90-377-407-5

  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers, Wendy Smits, 
Jeroen Boelhouwer, Harry Bierings. isbn 978-90-377-0427-3

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

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

Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0445 7
  Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2009).
  Paul Dekker (red.).  isbn 978-90-377-0419-8

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   116 5-11-2009   11:14:05



117Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  VeVeRa-III. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030 modelbeschrijving (2009). Evelien 
Eggink, Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez. isbn 978 90 377 0356 6

  Sporten gemeten. Methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname (2009). Koen 
Breedveld Annet Tiessen-Raaphorst. isbn 978 90 377 0358 0

Ramingen verpleging en verzorging_special_5_met corr.indd   117 5-11-2009   11:14:05


