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Voorwoord

Het boekenweekthema van dit jaar Van oude menschen... en de discussies die daarop 
volgden, gaven het maar weer eens aan: er figureren uiteenlopende beelden over 
ouderen in de samenleving, variërend van ouderen die met een ‘zwitserlevengevoel’ 
onbezorgd genieten van hun leven tot verwaarloosde ouderen als gevolg van mis-
standen in verpleeghuizen. De bevolking van 55 jaar en ouder, waar dit rapport over 
gaat, herbergt verschillende generaties: werkenden, gepensioneerden in de derde 
levensfase en hulpbehoevende personen met zorg thuis of in een instelling.

In beleidsdiscussies is niet zozeer deze verscheidenheid als wel de groei van de 
omvang van de oudere bevolking – naar verwachting is in 2030 een kwart van de 
bevolking 65 jaar of ouder – het onderwerp dat de meeste aandacht krijgt. De ‘ver-
grijzing’ is het thema dat de aanleiding vormde voor deze aflevering van de Rappor-
tage ouderen, die geheel afwijkt van de vorige edities. Op verzoek van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (scp) onderzocht welke resultaten het ouderenbeleid heeft geboekt in de afge-
lopen twee jaar en in welke vorm de resultaten van het ouderenbeleid in de toekomst 
periodiek te volgen zouden kunnen zijn.

Bij de totstandkoming van deze rapportage is gebruikgemaakt van een groot aantal 
bestanden van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (cbs), tno, en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (vrom). Voor het hoofdstuk over gezondheid maakten we gebruik 
van gegevens van de Stichting Consument en Veiligheid. We danken drs. Huib Val-
kenberg, drs. Coby Draisma en dr. ir. Marco Brugmans van de Stichting Consument 
en Veiligheid voor hun analyses van de gegevens over valincidenties en dr. W. Ooij-
endijk en dr. K. Vermeulen van tno voor het leveren van gegevens over het gezond 
bewegen van ouderen. Voor het hoofdstuk over waardig sterven zijn we dankbaar 
voor de deskundige adviezen van Inge Jansen van hospice Demeter in De Bilt, dr. 
Anneke Francke en dr. Patriek Mistiaen van het nivel en prof. dr. Luc Deliens van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Vrije Universiteit te Brussel. Dank voor de 
constructieve samenwerking en bruikbare suggesties gaat eveneens uit naar de amb-
tenaren van de departementen die we tijdens het project consulteerden.

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur scp
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Samenvatting

In 2005 gaf het kabinet zijn visie op de vergrijzing van de bevolking in de Nota 64: 
Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing (tk 2004-/2005b; verder Nota 64 te 
noemen). Het uitgangspunt is dat ouderen ‘soevereine en volwaardige burgers zijn, 
ook als op enig moment belangrijke hulpbronnen voor een zelfstandig bestaan 
wegvallen’. Uit deze notie leidde het kabinet basiswaarden af, die betrekking hebben 
op gezondheid, bijdragen aan de samenleving, koopkracht, mobiliteit, huisvesting, 
zorgafhankelijkheid, en het levenseinde. Het kabinet wil deze waarden versterken 
en stelde in de Nota beleidsdoelen met streefwaarden vast om dit te bereiken. Het is 
zijn voornemen de realisering van de streefwaarden te volgen door middel van een 
tweejaarlijkse monitor ouderenbeleid.

Het coördinerende ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft 
aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gevraagd, bij wijze van proefeditie, 
een eerste monitor te maken. Het ministerie vraagt aan het scp niet alleen te toetsen 
in hoeverre de in de Nota genoemde streefwaarden zijn gerealiseerd, maar ook de 
monitor verder te ontwikkelen.
In de Nota 64 zijn beleidsdoelen, indicatoren en streefwaarden opgenomen voor 
zeven terreinen:
1 actieve maatschappelijke bijdrage (betaalde en onbetaalde arbeid);
2 inkomen;
3 mobiliteit (openbaar en collectief vervoer);
4 woonvoorzieningen (ouderenwoningen);
5 gezond blijven (bewegen, valpreventie);
6 zorg voor kwetsbare ouderen (voldoende zorg, kwaliteit van zorg); en
7 waardig kunnen sterven.
In deze studie zijn de streefwaarden van de Nota 64 geëvalueerd aan de hand van 
twee centrale vragen:
1 Zijn de streefwaarden gerealiseerd die het kabinet in 2005 formuleerde?
2 Zijn de voorgestelde indicatoren bruikbaar voor toekomstige monitoring of is 

verbetering gewenst?
Het scp heeft de opdracht ruimer opgevat en ook gekeken naar trends op de 
lange(re) termijn en waar mogelijk, naar subgroepen van ouderen (bv. 55-64-jarigen, 
65-74-jarigen en 75-plussers).

Realisering van streefwaarden

Betaalde arbeid
Het beleidsdoel van een actieve maatschappelijke participatie door ouderen is 
vertaald in streefwaarden op het terrein van betaalde en onbetaalde arbeid. De 
streefwaarde voor de deelname aan betaalde arbeid – door minstens 50% van de 
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55-64-jarigen in 2010 – wordt, wanneer de stijging in arbeidsdeelname zich in het 
huidige tempo doorzet, gehaald. In 2003 werkte 43,3% van de 55-64-jarigen ten 
minste een uur per week. Dit cijfer is in 2006 met ruim 3 procentpunten gestegen 
naar 46,7%. Uit de analyses over een lange termijn blijkt dat de arbeidsdeelname van 
mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep zich verschillend ontwikkelt. De omslag 
in de arbeidsparticipatie van de mannen van 55-64 jaar begint in 1993-1994 als de 
Nederlandse economie uit het economische dal klimt. De arbeidsparticipatie van de 
oudere vrouwen vertoont al sinds medio jaren tachtig een stijgende tendens, maar 
hun beginniveau lag erg laag.

Onbetaalde arbeid
Naast deelname aan betaalde arbeid is die aan onbetaalde arbeid door vrijwilligers 
een van de beleidsdoelen. Het streven om het aandeel vrijwilligers onder 65-plussers 
constant te houden in de laatste jaren, is niet gehaald. Analyse van de ontwikkeling 
op de lange termijn leert dat na een aanvankelijke stijging in het aandeel vrijwilli-
gers er zich vanaf 2002 een daling heeft ingezet. De daling in 2004-2006 lijkt vooral 
plaatsgevonden te hebben onder ouderen die geen lid zijn van een religieuze gemeen-
schap.

Inkomen
Het beleidsdoel dat ouderen voldoende inkomen hebben om een zelfstandig leven te 
kunnen leiden, is vertaald in een streefwaarde voor de verhouding tussen de koop-
kracht van een alleenstaande oudere met alleen aow en die van een alleenstaande 
bijstandsgerechtigde jonger dan 65 jaar. Het streven de eerdere koopkrachtverbete-
ring voor ouderen en de genoemde verhouding (106 : 100) te handhaven, is gereali-
seerd. Tot en met 1994 komen de desbetreffende bijstands- en aow-bedragen nog 
exact overeen. In 1995 werd de ouderenkorting geïntroduceerd, en in 1999 sterk 
verhoogd. De netto aow-uitkering bedraagt thans, in 2008, ongeveer 111% van de 
bijstand.

Mobiliteit 
Het beleidsdoel dat ouderen zich vrij en veilig in hun leefomgeving kunnen bewegen, 
is vertaald naar streefwaarden voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 
Aan het beleidsterrein mobiliteit is in deze monitor, na overleg met het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, geen apart hoofdstuk gewijd. In plaats van de in de Nota 
64 gehanteerde indicatoren heeft het ministerie nieuwe indicatoren voor de lange 
termijn van 2010 tot 2030 ontwikkeld voor de toegankelijkheid van het stads- en 
streekvervoer en voor het treinverkeer.

Wonen
Ouderen dienen te beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun 
individuele behoeften en ondersteund door zorgvoorzieningen op maat. Dit beleids-
doel is geoperationaliseerd in streefwaarden voor voldoende nultredenwoningen 
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(waarin de woonvertrekken zonder traplopen bereikbaar zijn) en woningen met zorg 
op afroep in de buurt. De vraag of de streefwaarden voor adequate ouderenwonin-
gen gehaald zijn, kan maar voor de helft beantwoord worden. De toename van het 
aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. 
Het aantal ouderenwoningen waarin zorg op afroep beschikbaar is, de zogenoemde 
verzorgdwonenwoningen, is gestegen van ongeveer 101.000 naar 129.000 tussen 
2002 en 2006. Deze toename van ruim 7000 woningen per jaar ligt duidelijk onder 
de streefwaarde van 14.000 per jaar. De stijging van verzorgd wonen is met name 
opgetreden onder huishoudens met de ‘jongste’ en ‘oudste’ ouderen en onder huis-
houdens met een persoon die een matige of ernstige lichamelijke beperking heeft.

Gezondheid
Het beleidsdoel om ouderen te stimuleren zo lang mogelijk fit en gezond te laten 
blijven, is geconcretiseerd in een streefwaarde van het aandeel 65-plussers dat 
voldoende aan beweging en sport doet, en een streefwaarde van het aantal val-
incidenten onder 65-plussers. Tussen 2000 en 2005 nam het percentage ouderen dat 
voldoende beweegt, toe (voor 18-plussers is een half uur matig intensieve lichame-
lijke activiteit op ten minste vijf dagen per week als norm gesteld). Het streefcijfer 
van 45% normactieve 65-plussers werd in 2004 al gehaald en de doelstelling van 50% 
voor 2010 al in 2005. Alleen van de 65-plussers die hun gezondheid als slecht beoor-
delen, voldoet slechts 21% aan de beweegnorm.

In de periode 2002-2006 is, na correctie voor bevolkingsopbouw, een dalende 
trend in het aantal valincidenten waarneembaar bij ouderen. Deze loopt in de pas 
met de nagestreefde daling van ongeveer 6%. Een uitzondering vormt de groep oude-
ren in instellingen, waar het aantal valincidenten met 17% in de periode 2002-2006 
fors is toegenomen.

Zorg
Ouderen die als gevolg van gezondheidsproblemen kwetsbaar worden, dienen 
verzekerd te zijn van voldoende zorg van goede kwaliteit. Dit beleidsdoel is in het 
grootste aantal streefwaarden vertaald: een voor voldoende zorg (wachtlijstreductie 
voor verpleging en verzorging, en thuiszorg) en vier voor de kwaliteit, met name van 
de verpleeghuiszorg. Het is onbekend of de streefwaarde van de wachtlijstreductie is 
gehaald vanwege veranderde definities en registraties van wachtlijstgegevens. Van 
de streefwaarden voor de kwaliteit van zorg zijn er twee gehaald, een niet, en voor 
de vierde kan dat niet vastgesteld worden. De klanttevredenheid is afgemeten aan 
de uitvoering van cliënttoetsen in verzorgings- en verpleegtehuizen. In 2005 was in 
87% van de tehuizen de klanttevredenheid getoetst, dat is ruim boven de afgeleide 
streefwaarde van 71%; de streefwaarde van 100% in 2007 zal gehaald zijn. De eerste 
streefwaarde voor woonzorgkwaliteit – in 2006 zijn alle kamers met meer dan twee 
bedden in verpleeghuizen afgebouwd – is niet gehaald. In 2006 was dat voor 16.200 
meerbedskamer het geval, ofwel voor 74%. Ten aanzien van de tweede indicator voor 
woonzorgkwaliteit, het kleinschalig wonen voor dementerenden, streeft het kabinet 
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ernaar om in 2010 op een aandeel van 20% van de totale capaciteit van psychogeria-
trische zorg uit te komen. Deze streefwaarde wordt volgens de prognoses gehaald. 
Als aandeel van de vraag naar plaatsen voor mensen met dementie neemt het aantal 
kleinschalige woningen toe van 10% in 2005 naar 25% in 2010. De streefwaarde voor 
de kwaliteit van de zorgverlening heeft betrekking op het aantal verpleeghuizen dat 
voldoet aan de normen voor professionele kwaliteit van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (igz). In de jaren 2006 en 2007 zijn door de igz en het veld nieuwe normen 
ontwikkeld, waardoor niet bepaald kan worden of de streefwaarde gehaald is.

Waardig sterven
Het beleidsdoel van waardig kunnen sterven is vertaald naar vier streefwaarden 
omtrent de faciliteiten en de organisatie van palliatieve zorg:
1 de integratie van de palliatieve terminale voorzieningen in netwerken van pallia-

tieve-zorgverleners;
2 de landelijke dekking van consultatievoorzieningen palliatieve zorg;
3 het opzetten van afdelingen palliatieve zorg in de Integrale Kankercentra (ikc’s);
4 het vervullen van een nieuwe rol door de ikc’s.
De betrokken streefwaarden waren op het moment van formuleren in de Nota 64 
praktisch al gehaald. Voor de onderdelen 2 en 3 was in 2005 al een maximale score 
bereikt. Onderdeel 1 realiseerde in 2006 een score van 91%. En inmiddels vervullen 
alle ikc’s hun nieuwe rol grotendeels of helemaal. Daarmee is de vierledige streef-
waarde voor palliatieve zorg gehaald.

Kritiek en suggesties

In antwoord op de tweede vraagstelling in deze monitor – zijn de voorgestelde indi-
catoren bruikbaar voor toekomstige monitoring of is verbetering gewenst? – consta-
teren we een aantal tekortkomingen in de streefwaardenbenadering in de Nota 64 en 
geven we suggesties voor verbetering.
De tekortkomingen betreffen de volgende punten:
– De monitor ontbeert een eenheid van meting. De streefwaarden van de Nota 64 

zijn gebaseerd op ongelijksoortige cijfers (over aanbod, vraag, gebruik, tevreden-
heid, fase van beleidsimplementatie).

– De streefwaarden kennen verschillende tijdshorizonten, variërend van 2006 tot 
2030.

– Bij het formuleren van streefwaarden zijn verschillende leeftijdsgrenzen gehan-
teerd (55-plus, 55-64 jaar, 65-plus) en in enkele gevallen geen (zorg).

– De huidige monitor beschrijft de realisering van streefwaarden, maar verklaart 
niet waarom deze wel of niet gehaald zijn.

– De monitor mist een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikke-
lingen in de leefsituatie en het welbevinden van ouderen.
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– De streefwaarden op de beleidsterreinen missen samenhang, terwijl vanuit het 
perspectief van ouderen gezondheid, werk, wonen, vervoer en zorg nauw samen-
hangen in hun leven.

Op grond van deze kritiekpunten reiken we enkele suggesties aan voor verbetering 
van toekomstige monitors:
– Kies voor meeteenheden die gerelateerd zijn aan het perspectief van de ouderen 

(bv. gebruik van voorzieningen, keuze van gezonde leefstijlen).
– Kies streefwaarden die op de middellange termijn van twee tot vijf jaar verande-

ringen kunnen laten zien.
– Neem de onderste grens van 55 jaar voor alle streefwaarden en maak onderscheid 

tussen drie levensfasen die te benaderen zijn door de indeling in drie leeftijds-
groepen: 55-64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. Streefwaarden hoeven niet voor 
elke leeftijdsgroep te gelden of voor allemaal hetzelfde te zijn.

– Biedt meer verklaring voor de realisering van streefwaarden door verschillen te 
laten zien tussen subgroepen van ouderen en door de gevonden veranderingen te 
spiegelen aan trends op de lange(re) termijn.

– Neem naast streefwaarden en bijbehorende beleidsspecifieke indicatoren ook 
enkele generieke indicatoren op, die een signalerende functie hebben voor hoe het 
gaat met ouderen in Nederland. Cijfermatige trends in de leefsituatie en het geluk 
van ouderen signaleren bijvoorbeeld dat hun materiële leefomstandigheden de 
laatste tien jaar zijn verbeterd, maar dat er sinds 2001 een kentering plaatsvindt in 
hun beleving.

– Hanteer een conceptueel model dat aangeeft welke domeinen gevolgd zouden 
kunnen worden en wat de samenhang tussen de streefwaarden is.

Veranderingen volgen in de toekomst

De vraag hoe de monitor verbeterd kan worden, hangt samen met de vraag welke 
informatie de monitor zou moeten bieden. Concreet zou de opdrachtgever van de 
monitor enkele keuzen kunnen maken in twee kwesties:
1 over welke ouderen dient de monitor informatie te bieden? (alle 55-plussers of 

juist de groep zorgafhankelijke, kwetsbare 75-plussers?);
2 zou de monitor informatie moeten bieden over het proces van de realisering van 

beleid of over de uitkomsten ervan in het gedrag en de beleving van ouderen?

Nog los van de keuzen die gemaakt worden, doen we tot slot op grond van deze 
studie voorstellen voor inhoudelijke indicatoren, die ten dele voortborduren op de 
indicatoren van de Nota 64 en ten dele nieuw zijn. De indicatoren zijn met behulp van 
het leefsituatiemodel (Boelhouwer 2007) geordend naar hulpbronnen, voorzienin-
gen, omgeving, leefsituatie en participatie, en subjectief welzijn.

De belangrijkste hulpbronnen voor ouderen zijn gezondheid, inkomen en oplei-
ding. De monitoring van het thema ‘gezond blijven’ zou naast de bestaande moni-
toring van een gezonde leefstijl (aandeel ouderen dat voldoet aan de norm voor 
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bewegen) en van een relevante uitkomstmaat (aandeel ouderen dat valt in een jaar) 
ook een generieke gezondheidsmaat kunnen bevatten, die veel van de voor het zelf-
standig functioneren relevante gezondheidsaspecten samenvat. Voor de monitoring 
van het inkomen zou de huidige indicator voor koopkracht, die slechts geldt voor een 
kleine groep oudere alleenstaanden met alleen aow, ingeruild kunnen worden voor 
twee indicatoren voor de totale groep ouderen: 1) het aandeel ouderen dat onder de 
armoedegrens leeft, en 2) het aandeel 65-plussers dat een lager gestandaardiseerd 
inkomen heeft dan het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van 65-minners. 
Opleiding zou als nieuwe indicator toegevoegd kunnen worden.

Onder voorzieningen scharen we de thema’s ‘voldoende zorg van goede kwali-
teit’, ‘waardig sterven’, ‘woonvoorzieningen’ en ‘mobiliteit’. Bij zorg gaat het erom 
dat personen voldoende zorg van goede kwaliteit ontvangen. Of hulpbehoevende 
ouderen in Nederland voldoende zorg ontvangen, kan redelijk afgelezen worden uit 
de wachtlijstregistraties voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen (de 
sector verpleging, verzorging en thuiszorg, vvt). De kwaliteit van de zorg kan vanuit 
twee perspectieven worden beoordeeld: die van de beroepsbeoefenaren en die van 
de gebruikers. Voor het monitoren van waardig kunnen sterven zijn nieuwe indi-
catoren in de maak binnen het ZonMw-programma palliatieve zorg. Op het terrein 
van de woonvoorzieningen stellen we voor de bestaande indicatoren voor nultreden-
woningen en verzorgd wonen, beide voor zelfstandig wonende ouderen, samen te 
voegen in een set van woonzorgindicatoren met de bestaande kwaliteitsindicatoren 
‘eenpersoonskamers in verpleeghuizen’ en ‘kleinschalige woonvormen voor demen-
terenden’, zodat een profiel kan ontstaan van vier indicatoren voor de woonomge-
ving van ouderen, zowel de grote groep zelfstandig wonenden als de kleinere groep 
van ouderen in instellingen. Voor mobiliteit zou een nieuwe indicator ontwikkeld 
moeten worden, die in beeld brengt hoeveel ouderen van A naar B kunnen komen 
met verschillende vormen van particulier, openbaar en collectief vervoer.

De sociale omgeving bepaalt vaak hoe lang ouderen zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Eenzaamheid is een van de grootste klachten van ouderen en kan gemeten 
worden met de veelgebruikte schaal voor eenzaamheid (De Jong-Gierveld en Van 
Tilburg 2008).

Maatschappelijke participatie wordt in de huidige monitor gevolgd op de terrei-
nen van betaald werk en vrijwilligerswerk. Daar zou een indicator voor het aandeel 
personen dat informele zorg verleent, aan toegevoegd kunnen worden. De deelname 
van ouderen aan de samenleving omvat echter meer dan (on)betaald werk. Om 
het beeld van de participatie door ouderen vollediger te maken, zou een indicator 
kunnen worden toegevoegd over het aandeel personen dat aan culturele activiteiten 
deelneemt.



17Samenvatting

Conclusie

De belangrijkste conclusie die uit dit rapport getrokken kan worden, is dat het moge-
lijk is de realisering van beleidsdoelen (en streefwaarden) te volgen door middel van 
een monitor ouderenbeleid, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Ten eerste dienen de streefwaarden empirisch gefundeerd te zijn in periodiek onder-
zoek. Ten tweede zouden definities en vraagstellingen niet mogen veranderen in de 
periode die men volgt.

Deze proefeditie van de Monitor ouderenbeleid verschijnt in de plaats van de peri-
odieke Rapportage ouderen van het scp. Bij het onderzoeken en maken van dit proef-
nummer werd duidelijk dat er belangrijke nuanceverschillen zijn tussen een monitor 
ouderenbeleid en een rapportage ouderen. Omdat er geen integraal ouderenbeleid 
bestaat, leidt het vertalen van het beleid op de diverse terreinen in empirisch te 
volgen streefwaarden tot een versnipperd beeld van uiteenlopende en andersoortige 
indicatoren. De rapportages ouderen besteedden daarentegen juist aandacht aan de 
samenhang van beleid vanuit het perspectief van de oudere burger en signaleerden 
op deze wijze nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in de leefsituatie en het wel-
bevinden van ouderen.
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1 Inleiding

Cretien van Campen

1.1 Jongere ouderen

Ouderen lijken de laatste decennia steeds jonger geworden. De ouderen van nu zijn 
fysiek fitter dan die van een halve eeuw geleden. De tijd waarin iemand op zijn of 
haar vijfenzestigste oud en versleten met pensioen ging, ligt al ver achter ons. Niet 
alleen in gezondheid zijn zij jonger geworden, ook zijn ze zich jonger gaan gedragen. 
Rond het vijfenzestigste levensjaar gaan mensen zelden meer naar een bejaardenhuis 
of het tegenwoordige verzorgingshuis, maar begint de derde levensfase of de ‘tweede 
adolescentie’ volgens sommigen (Knipscheer 2005). De huidige personen van 65 jaar 
zijn in het jaar 1942 of 1943 geboren en de naoorlogse babyboomgeneratie gaat 
binnen enkele jaren met pensioen. De jongerenpopcultuur is juist met die generatie 
verbonden, al is de cultuur van het zich jong gedragen inmiddels gemeengoed onder 
65-plussers. De voorganger van deze monitor, de nota Ouderenbeleid in het perspectief 
van de vergrijzing, werd niet toevallig Nota 64 genoemd, naar de popsong van Paul 
McCartney When I am 64 (de volledige songtekst siert het omslag van de nota). De ex-
Beatle is nu 65 jaar en heeft nog niet laten weten met pensioen te gaan.

In de media komen regelmatig beelden van ‘jonge’ ouderen voorbij, deze stonden 
onlangs nog uitgebreid ter discussie in de boekenweek van dit jaar met het thema 
Van oude menschen... (naar Couperus 1906). Boekenweekessayschrijfster Renate 
Dorrestein (2008) en anderen (De Lange 2008; Draaisma 2008; Geert Braam in 
Trouw van 29 maart 2008) namen beelden van de jonge ouderen die hun dagen met 
het zwitserlevengevoel doorbrengen, op de korrel. De lichtheid van het zwitserleven-
gevoel zou niet passen bij veel ouderen, met name de groep met chronische aan-
doeningen en lichamelijke beperkingen. En ouderen zouden niet op zoek zijn naar 
hedonistisch genot maar naar vormen van geluk die voldoening en zingeving bieden 
(De Lange 2008).

Onder de ouderenwatchers zijn de positivo’s echter in de meerderheid. Sommi-
gen zien een nieuwe oudere ontstaan, de novogeront, die in de kracht van het leven 
gedwongen met pensioen gaat (Sipsma 2008). Ouderen zouden vitaler, gelukkiger en 
tevredener dan ooit zijn, volgens universitaire ouderenonderzoekers (Bergsma 2008) 
en vijftien bekende Nederlanders boven de 65 jaar (Falkenburg 2008). Veel aandacht 
is er ook in de media voor ouderen die positief in het leven staan en het actief in eigen 
hand nemen met zelfhulpcursussen als Op weg naar de gouden jaren (zie www.cvo.
vu.nl), voorbeeldboeken als Gelukkiger ouder worden (Van Kreij 2008) en tijdschriften 
voor ouderen zoals Plus Magazine en Zin.

Pessimistischer geluiden in de media over de vergrijzing, soms ook aangeduid als 
‘de ramp van de vergrijzing’, verwijzen vaak naar financieel-economische bronnen. 
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Omdat een krimpende beroepsbevolking de aow opbrengt voor een groeiende groep 
65-plussers, zijn hervormingen nodig volgens het Centraal Planbureau en de Sociaal-
Economische Raad (vgl. Van Ewijk et al. 2006). Daarnaast wordt verwacht dat de 
awbz onbetaalbaar wordt door de vergrijzing (Van den Brink en Heemskerk 2006). 
Andere auteurs nuanceren deze geluiden door te wijzen op het sociale kapitaal van de 
groep 65-74-jarigen en de pensioenen die vrij komen (Schnabel 2006, 2007; Timmer-
mans 2007; Knook 2008).

De media zijn inventief in het aanreiken van beelden en metaforen over oude-
ren, uiteenlopend van het ‘gevaar van de vergrijzing’ tot ‘de nieuwe gasbel van onze 
economie’ (vgl. Knook 2008). De boodschap is duidelijk: ouderen veranderen (en de 
samenleving ook).

1.2 Ouderen veranderen

Het aantal ouderen in Nederland zal tot 2030 toenemen naar ongeveer vier mil-
joen personen ouder dan 65 jaar. Dat is een kwart van de bevolking. Dit brengt 
de komende decennia een verandering in de Nederlandse economie teweeg. Het 
percentage mensen dat betaald werkt, zal in 2030 aanzienlijk lager zijn dan nu. De 
verhouding tussen gepensioneerden en werkenden is in de laatste halve eeuw reeds 
veranderd. In 1955 waren er 900.000 65-plussers tegenover een potentiële beroeps-
bevolking van 5,8 miljoen 20-64-jarigen (een verhouding van 1 op 6,6). In 2008 zijn er 
2,4 miljoen 65-plussers tegenover ongeveer 10 miljoen 20-64-jarigen (verhouding van 
1 op 4,2). In de komende decennia zal bij ongewijzigd beleid de verhouding tussen 
het aantal (potentieel) werkenden en gepensioneerden nog verder veranderen.

Niet alleen komen er meer ouderen, ze worden ook ouder. In 1955 bedroeg de 
resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor vrouwen gemiddeld 14,6 jaar 
en voor mannen 13,8 jaar. In 2005 was deze gestegen tot 18,1 jaar voor vrouwen en 
14,8 jaar voor mannen. Personen van 75 jaar en ouder maken relatief veel gebruik van 
publieke voorzieningen en met name de gezondheidszorg (Bijl et al. 2007; De Boer 
2006). De vraag naar deze voorzieningen zal verder stijgen in de komende decennia 
(cf. Jonker et al. 2007; Eggink et al. 2008). In 1955 woonde 20% van de ouderen nog in 
bij hun kinderen (door de woningnood), nu komt dat vrijwel niet meer voor. Neder-
land staat in vergelijking met de andere landen in Europa nog maar aan het begin 
van de vergrijzingsgolf: in Nederland is ongeveer 14% van de totale bevolking 65 jaar 
of ouder, in Duitsland 18% en in Italië 19%. (cbs 2004b).

1.3 Het volgen van veranderingen

Deze veranderingen worden de ‘vergrijzing’ genoemd en waren de reden voor het 
kabinet om zijn visie te geven op het beleid rond ouderen en vergrijzing, hetgeen 
in 2005 resulteerde in de Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing 
(tk 2004/2005; verder Nota 64 te noemen). Het uitgangspunt hierin is dat ouderen 
‘soevereine en volwaardige burgers zijn, ook als op enig moment belangrijke hulp-
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bronnen voor een zelfstandig bestaan wegvallen’ (Nota 64: 2). Van deze notie leidde 
het kabinet basiswaarden af die betrekking hebben op gezondheid, bijdragen aan de 
samenleving, koopkracht, huisvesting, zorgafhankelijkheid en het levenseinde. Het 
kabinet wil deze waarden versterken en stelde in de nota beleidsdoelen met streef-
waarden vast om dit te bereiken. Het kondigde er tevens in aan dat het de resultaten 
van zijn beleid op de terreinen gezondheid, zorg, participatie, inkomen en wonen, 
en de effecten daarvan op de samenleving zal gaan monitoren en daarover periodiek 
wil rapporteren.

Het voornemen van het kabinet is de realisering van de streefwaarden te volgen 
door middel van een tweejaarlijkse monitor ouderenbeleid. Het coördinerende 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)1 heeft aan het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp)2 gevraagd een eerste monitor te maken bij wijze van 
proefnummer, wat ook blijkt uit de dubbele opdracht. Het ministerie vraagt het 
scp niet alleen te toetsen in hoeverre de in de Nota 64 genoemde streefwaarden zijn 
gerealiseerd, maar ook de monitor verder te ontwikkelen. Het kabinet realiseerde 
zich destijds al dat het vaststellen van goede indicatoren nog in ontwikkeling is en 
daarmee een belangrijke beleidsopgave voor de nabije toekomst vormt (Nota 64: 48).

1.4 Evaluatie van streefwaarden

In de Nota 64 zijn beleidsdoelen en streefwaarden opgenomen voor de terreinen:
1 actieve maatschappelijke bijdrage (betaalde en onbetaalde arbeid);
2 inkomen;
3 mobiliteit (openbaar en collectief vervoer);
4 woonvoorzieningen (ouderenwoningen);
5 gezond blijven (bewegen, valpreventie);
6 zorg voor kwetsbare ouderen (voldoende zorg, kwaliteit van zorg);
7 waardig sterven.
Zes van de zeven streefwaarden3 zijn geëvalueerd aan de hand van twee centrale 
vragen:
1 Zijn de streefwaarden gerealiseerd die het kabinet in 2005 formuleerde?
2 Zijn de voorgestelde indicatoren bruikbaar voor toekomstige monitoring of is 

verbetering gewenst?

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de in de Nota 64 geformuleerde maatschappelijke 
waarden en de vertalingen in beleidsdoelen, de gekozen indicatoren en streefwaar-
den, het streef jaar en de betrokken leeftijdsgroep. De maatschappelijke waarde 
‘actieve maatschappelijke participatie’ is, bijvoorbeeld, vertaald in het beleidsdoel: 
ouderen in staat stellen een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Er is een 
streefwaarde voor betaalde arbeid en een voor onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk) 
geformuleerd. Die voor betaalde arbeid is dat 50% van de 55-64-jarigen in 2010 
betaalde arbeid verricht.
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Tabel 1.1
Overzicht van maatschappelijke waarden en bijbehorende beleidsdoelen, gekozen indicatoren, 
streefwaarden, streefjaren en leeftijdsgrenzen in de Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief 
van de vergrijzing (TK 2004/2005)

maatschappelijke 
waarde beleidsdoel indicator streefwaarde

streef-
jaar

leeftijds-
grens

actieve maatschappe-
lijke participatie

ouderen in staat stellen 
een actieve bijdrage aan 
de samenleving te leveren 

betaalde arbeid arbeidsdeelname 50% 2010 55-64 jr

onbetaalde arbeid deelname vrijwilligerswerk 40% continu ≥ 65 jr

voldoende inkomen ouderen financieel vol-
doende toerusten om een 
zelfstandig leven te kunnen 
blijven leiden

verhouding AOW-bijstand  106% continu ≥ 65 jr

adequate 
woon voorzieningen

ouderen kunnen beschik-
ken over adequate 
woonvoorzieningen, afge-
stemd op hun individuele 
behoeften en ondersteund 
door zorgvoorzieningen 
op maat

beschikbare nultredenwo-
ningen

255.000 
extra woningen

2010 ≥ 55 jr

beschikbare woningen met 
zorg op afroep

99.000 
extra woningen

2010 ≥ 55 jr

mobiliteit ouderen kunnen zich in 
fysieke zin vrijelijk en veilig 
bewegen

toegankelijkheid busver-
voer, spoorvervoer en 
collectief vraagafhankelijk 
vervoer (CVV)

a 2015  geen

gezond blijven activiteiten stimuleren om 
ouderen zo lang mogelijk 
gezond en fit te laten 
blijven

beweegnorm 50% 2010 ≥ 65 jr

valpreventie b 2010 ≥ 65 jr

zorg voor kwetsbare 
ouderen

ouderen zijn verzekerd van 
voldoende en kwalitatief 
goede zorg

wachtlijst verpleging en 
verzorging

reductie ca. 
65% sinds 2000

2010 geen

cliënttevredenheid alle verzorgings- 
en verpleeghui-
zen getoetst

2007 geen

afbouw meerbedskamers geen meerbeds-
kamers

2006 geen

kleinschalig wonen voor 
dementerenden 

20% van totale 
capaciteit psy-
chogeriatrie

2010 geen
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Tabel 1.1 (vervolg)

maatschappe-
lijke waarde beleidsdoel indicator streefwaarde

streef-
jaar

leeftijds-
grens

  norm professionele verpleeg-
huiszorg

niet benoemd 2010 geen

waardig 
sterven

ouderen moeten waardig 
kunnen sterven

integratie van palliatieve 
terminale voorzieningen in 
netwerken 

c 2007 geen

landelijke dekking van 
consultatievoorzieningen 
palliatieve zorg

c 2007 geen

integrale kankercentra (IKC’s) 
moeten een afdeling pallia-
tieve zorg hebben opgezet 

c 2007 geen

  vervulling van nieuwe rol door 
de IKC’s 

c 2007 geen

a Zie noot 3.
b In overleg met het ministerie van VWS is een andere streefwaarde geformuleerd (zie hoofdstuk 6).
c In de Nota 64 is aan de vier onderdelen een rapportcijfer toegekend. Deze waarderingen zijn niet vertaald in 

empirische streefwaarden.

Deze streefwaarden vormen het uitgangspunt van deze monitor. In de hoofdstukken 
worden ze uitgelegd en besproken, met veel aandacht voor de onderliggende indica-
toren. Bijvoorbeeld, om te bepalen of de streefwaarde van een gestegen arbeidspar-
ticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder gehaald is, is gebruikgemaakt van het 
percentage ‘personen van 55 tot 65 jaar dat ten minste een uur per week betaald werk 
verricht’. De indicator is in dit geval een vraag uit de vragenlijst Enquête beroepsbe-
volking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).

Niet in alle gevallen is de streefwaarde gebaseerd op een empirisch gegeven. In 
enkele gevallen zijn kwalitatieve waarderingen aan streefwaarden toegekend. We 
gaan alleen na of streefwaarden empirisch zijn gehaald.

Tabel 1.1 toont verschillende leeftijdsgrenzen. Leeftijdsbegrenzing is altijd een lastig 
onderwerp in rapportages over ouderen (vgl. De Boer 2006; De Klerk 2001, 2004b; 
De Klerk en Timmermans 1998; De Haan 1996; Timmermans 1993; Timmermans en 
De Boer 1992). In de discussies daarover kan eigenlijk niemand een goed antwoord 
geven op de vraag: Wat is oud? Meestal kiest men voor de pensioengerechtigde leef-
tijd van 65 jaar. Dat magische getal 65 stamt volgens de overlevering uit de negen-
tiende eeuw, toen Bismarck in Duitsland de pensioenleeftijd instelde.4 Overigens 
haalde toentertijd nog niet de helft van de mensen die leeftijd.

Leeftijd is een lastig criterium om ouderen te onderscheiden, zoals reeds is geble-
ken tijdens het maken van eerdere rapportages ouderen. Bij een aantal onderwerpen 
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zoals de arbeidsdeelname is de ondergrens van 65 jaar niet bruikbaar. In de Nota 64 
en in de recente Kamerdebatten wordt terecht opgemerkt dat het ouderenbeleid 
jongvolwassenen al aangaat, die voorbereidingen treffen voor een pensioen. Dat 
geldt voor meer onderwerpen zoals preventieve maatregelen voor een goede gezond-
heid en de keuze van een woning waarin men tot op hoge leeftijd wil blijven wonen. 
Zo bezien zou deze monitor over personen van alle leeftijden moeten gaan, maar dat 
is niet praktisch. Uit pragmatische overweging is gekozen voor een absolute onder-
grens van 55 jaar, maar deze kan afhankelijk van het onderwerp hoger liggen. Bij het 
onderwerp arbeidsparticipatie gaat het bijvoorbeeld om 55-64-jarigen, bij de zorg 
aan terminale patiënten meestal over mensen met een veel hogere leeftijd.

De opdracht was naar veranderingen tussen 2005 en 2007 te kijken. We hebben dit 
ruim opgevat en ook gekeken naar trends op de lange(re) termijn om te bepalen of 
veranderingen niet op toevallige uitschieters berusten.

Een tweede uitbreiding ten opzichte van de opdracht is dat we waar mogelijk naar 
subgroepen gekeken hebben. Zodoende kon niet alleen bepaald worden of de totale 
groep ouderen de streefwaarden haalt, maar ook of er groepen zijn die daar niet aan 
voldoen. Dat doet tevens recht aan de gesignaleerde heterogeniteit onder ouderen. 
Door de individualisering, door differentiatie in leefstijlen, door variatie in activitei-
ten is er een ouderencultuur aan het ontstaan die een minstens even grote verschei-
denheid kent als de jongerencultuur (Rijkschroeff en Stavenuiter 2006; Baars 2007; 
Overbeek en Schippers 2004; rmo 2004; Hoeijmans et al. 2005c; Van der Leij et al. 
2004; www.zilverenkracht.nl).

Niet alleen de streefwaarden maar ook de daarbij horende indicatoren en data-
bronnen voor dit onderzoek zijn impliciet in de Nota 64 vastgesteld. De streefwaar-
den zijn nogal verschillend van aard, stelden we tijdens het onderzoek vast. Voor 
ieder onderwerp waren we gebonden bepaalde data en rekenmethoden te gebruiken. 
De hoofdstukken zijn daarmee nogal verschillend van aanpak geworden. Binnen 
enkele hoofdstukken, zoals over de zorg, worden verschillende methodieken en 
databronnen gebruikt. Daar komt bij dat in enkele gevallen de streefcijfers niet te 
reproduceren waren of de indicatoren trendbreuken in de tijd vertoonden. Dit zijn 
enkele waarschuwingen vooraf aan de lezer die weinig geïnteresseerd is in de meet-
technische aspecten van de monitor. Deze technische passages zijn nodig voor de 
verantwoording en het zoeken naar alternatieve indicatoren, maar kunnen overge-
slagen worden door de lezer die met name in de uitkomsten geïnteresseerd is.

Er zijn verschillende bronnen gebruikt om de vragen op de zes beleidsterreinen 
te beantwoorden, zoals surveys, registraties, beleidsdocumenten, interviews en 
literatuurstudies. Dat verschilt per hoofdstuk en we verwijzen de lezer naar de hoofd-
stukken voor technische zaken zoals de operationalisering van de streefwaarden. 
In de meeste hoofdstukken hebben we survey-data gebruikt. In het hoofdstuk over 
waardig sterven bleken survey-data ontoereikend en is door middel van interviews 
met deskundigen naar betere indicatoren gezocht.

De volgende thematische hoofdstukken handelen, zoals reeds opgemerkt, ieder 
over twee onderzoeksvragen voor een maatschappelijke waarde5: in hoeverre zijn de 
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streefwaarden gehaald en welke indicatoren zijn het best bruikbaar voor toekom-
stige monitoring. Daarbij behandelen we ook subgroepen van ouderen en ontwik-
kelingen op de langere termijn. In de slotbeschouwing beoordelen we de monitor 
in zijn geheel: welke informatie heeft deze opgeleverd en welke informatie zouden 
toekomstige monitors voor het beleid kunnen bieden?
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Noten

1 Het ministerie van vws coördineerde de Nota 64 in nauwe samenwerking met de 
ministeries van vrom, Financiën en szw. Via de Interdepartementale Stuurgroep 
Ouderen waren ook nog vijf andere ministeries betrokken. De Tweede Kamercom-
missie voor het ouderenbeleid voerde een eigen onderzoek onder ouderen uit en deed 
hiervan verslag in Lang zullen ze leven (tk 2005/2006a). Deze twee documenten zijn in 
het begin van dit jaar besproken in de Tweede Kamer (tk 2007/2008b).

2 Het scp rapporteerde in de periode 1992-2006 tweejaarlijks over de leefsituatie van 
ouderen in de Rapportage ouderen (De Boer 2006; De Klerk 2001, 2004b; De Klerk en 
Timmermans 1998; De Haan 1996; Timmermans 1993; Timmermans en De Boer 
1992). De Monitor ouderenbeleid komt deze keer in de plaats van de Rapportage oude-
ren 2008. 

3 Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is afgesproken geen hoofdstuk over 
vervoer op te nemen omdat de doelstellingen betrekking hebben op de lange termijn. 
Op een korte termijn van twee jaar is daar nog weinig over te zeggen. 

4 Knook (2008) maakt een kanttekening bij deze overlevering. De leeftijdsgrens zou al 
van voor Bismarck dateren. 

5 Aan de waarde ‘maatschappelijke participatie’ zijn twee hoofdstukken gewijd. Een 
over betaalde arbeid en een over onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk). 
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2 Maatschappelijke participatie: betaalde arbeid

Jean Marie Wildeboer Schut
m.m.v. Edith Josten

2.1 Arbeidsdeelname door ouderen

In 1990 publiceerde de Zweedse socioloog Esping-Andersen zijn boek The three worlds 
of welfare capitalism. Zich baserend op de institutionele arrangementen die tot in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw golden, deelde hij een groot aantal westerse ver-
zorgingsstaten in drie typen in. Tot het Angelsaksische type behoren de Verenigde 
Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen geldt het 
primaat van de vrije markt. Ze kenmerken zich door een karige sociale zekerheid met 
strenge toetredingsvoorwaarden en veel private regelingen. Het arbeidsmarktbeleid 
is er weinig activerend te noemen. Men laat zo veel mogelijk over aan het vrije spel 
der maatschappelijke krachten.

De sociaaldemocratische landen – Zweden, Denemarken, Noorwegen – hebben 
daarentegen een forse publieke sector. De uitkeringen zijn er genereus. De overheid 
bemoeit zich intensief met de arbeidsmarkt. Opvallend is de hoge arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Tot het laatste type behoren Duitsland, Frankrijk en België. Esping-
Andersen schaarde deze landen onder het corporatistische of continentale type. Men 
kent er, soms tamelijk ruimhartige, uitkeringen voor aparte beroepsgroepen, die 
gerelateerd zijn aan het arbeidsverleden. Verder is de oriëntatie op het gezin ken-
merkend. Er zijn relatief veel regelingen voor kinderen en ouderschap. Er wordt geen 
economische zelfstandigheid van beide partners nagestreefd. De arbeidsparticipatie 
van vrouwen is laag. Ook kent men regelingen die de uittrede van oudere werk-
nemers moeten faciliteren.

Nederland werd door Esping-Andersen een plaats toegedicht tussen het corporatis-
tische en sociaaldemocratische stelsel in. Enerzijds vertoonde het land sociaalde-
mocratische trekken door relatief gulle socialezekerheidsregelingen en een hoog 
minimumloon. Aan de andere kant zijn de uitkeringen van de werknemersverzeke-
ringen op een corporatistische leest geschoeid: gerelateerd aan het arbeidsverleden 
en de hoogte van het loon. Qua arbeidsmarkt paste het Nederland van de jaren 
tachtig goed in het corporatistische profiel. De arbeidsparticipatie van vrouwen 
was traditioneel zeer laag te noemen en het Nederlandse stelsel kende een aantal 
genereuze uittredingsroutes – vut, wao, ww – voor de oudere werknemer. De 
vut-regelingen werden vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw ingevoerd, met 
als oogmerk de hoge jeugdwerkloosheid te verminderen. Door ouderen vervroegd 
met pensioen te laten gaan, hoopte men plaats vrij te maken voor jongeren. De wao 
en ww waren uiteraard niet bedoeld voor vervroegde uittreding, maar werden in de 
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praktijk wel gebruikt als afvloeiingsregelingen voor oudere werknemers die overtol-
lig waren geraakt.

Begin jaren negentig ontstond er een kentering in het denken over de arbeidspar-
ticipatie van, met name, ouderen. Werd in de Sociale Nota 1993 de doelstelling van 
het beleid vooralsnog bescheiden geformuleerd en zou de overheid haar pijlen eerst 
moeten richten op het afremmen van voortijdige uittreding van ouderen, in de loop 
van het decennium liet men een steeds krachtiger geluid horen. Eind jaren negentig 
had het idee postgevat dat verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen een 
van de belangrijkste sociaaleconomische doelstellingen voor de volgende jaren was 
(vgl. De Beer en Woittiez 1999). De reden voor deze omslag ligt in de vergrijzing van 
de bevolking. Hierdoor zullen de aow- en zorgkosten stijgen, en de arbeidsmarkt 
verkrappen. Door meer personen, en dus ook ouderen, te laten werken, worden de 
kosten van de vergrijzing gedragen door meer personen, en ontstaan er minder snel 
tekorten op de arbeidsmarkt.

De Nota 64 (tk 2004/2005) gaat nog verder. Daarin wordt het verhogen van de 
arbeidsparticipatie van ouderen min of meer filosofisch ingebed: arbeidsparticipa-
tie vormt een concretisering van de twee abstracte doelstellingen van het algemene 
ouderenbeleid: soevereiniteit en solidariteit. Ook wordt deze over de leeftijdsgrens 
van 65 jaar heen getild. Idealiter zou men tot dan volledig aan het arbeidsproces 
moeten deelnemen. Daarna zou men de deelname langzaamaan kunnen verminde-
ren en vervangen door mantelzorg, vrijwilligerswerk, enzovoort. Het huidige streven 
ten aanzien van betaalde arbeid door 55-64-jarigen is ambitieus:

‘Wat betreft de arbeidsparticipatie van 55-64-jarigen ligt de ideale streefwaarde 
op langere termijn (…) op een deelname van 70%. (…) Voor de kortere termijn 
conformeert het kabinet zich aan de Europese doelstelling van 50% in 2010.’

Dit hoofdstuk laat zien in hoeverre Nederland op weg is die 50% ook daadwerke-
lijk te halen. Daarnaast illustreren we met cijfers dat het door Esping-Andersen 
geschetste beeld inmiddels tot het verleden behoort, zowel wat de arbeidsparticipatie 
van oudere mannen als wat die van (oudere) vrouwen betreft. Beide seksen zijn (aan-
zienlijk) meer gaan werken sinds eind jaren tachtig / begin jaren negentig. Tot slot 
komt aan de orde in hoeverre de uitbreiding van de arbeidsparticipatie tot uitdruk-
king komt in de bezetting van substantiële arbeidsplaatsen door ouderen.

2.2 Realisering van de streefwaarde

Tabel 2.1 geeft de nettoarbeidsparticipatie van 55-64-jarigen in de periode 
2003-2006.1 Hierin is zowel gekeken naar het percentage ouderen dat minstens een 
uur per week werkt – het criterium dat gewoonlijk internationaal wordt gehanteerd 
en waarvan de Europese doelstelling uitgaat – als naar de ‘strengere’ Nederlandse 
norm van ten minste twaalf uur per week.
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Tabel 2.1
Nettoarbeidsparticipatie van 55-64-jarigen, 2003-2006 (in procenten)

2003 2004 2005 2006

ten minste 1 uur per week betaald werkend 43,3 44,7 44,8 46,7

ten minste 12 uur per week betaald werkend 38,6 39,8 39,7 41,8

Bron: CBS (EBB’03-’06)

In 2003 werkte 43,3% van de 55-64-jarigen ten minste een uur per week. Dit cijfer is 
in 2006 met ruim drie procentpunten gestegen naar 46,7%. Deze stijging vond met 
name plaats van 2003 op 2004 en van 2005 op 2006. De twaalfuursnorm geeft enigs-
zins lagere jaarlijkse percentages werkenden. Beide normen laten echter wel dezelfde 
trend zien. Ook volgens het twaalfuurscriterium stijgt het percentage werkende 
ouderen tussen 2003 en 2006 met ruim drie procentpunten. Wanneer de arbeidspar-
ticipatie zich in dit tempo doorzet, lijkt de kortetermijndoelstelling van 50% in 2010 
haalbaar.

Er kleven twee nadelen aan het hanteren van deze cijfers. In de eerste plaats hangt de 
nettoarbeidsparticipatie sterk samen met de economische conjunctuur: gedurende 
perioden van economische opleving stijgt het aantal werkenden, gaat het slech-
ter, dan neemt dit gewoonlijk weer af. De periode na 2003 kenmerkt zich door het 
opklimmen uit een economisch dal. De groei van de arbeidsparticipatie zou daarmee 
kunnen samenhangen. Voor een heldere blik op de toekomst lijkt ook een antwoord 
nodig op de vraag hoe de arbeidsparticipatie van ouderen zich ontwikkelt in tijden 
van conjuncturele neergang. In de tweede plaats maken de percentages in tabel 2.1 
geen onderscheid tussen de seksen. Zoals Esping-Andersen opmerkte, verschilt de 
arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in Nederland traditioneel sterk van 
elkaar. Qua arbeidsmarkt behoorde Nederland volgens hem tot het continentale, of 
corporatistische, stelsel: een lage arbeidsparticipatie van vrouwen en facilitering van 
uittredingsroutes voor oudere mannen.

Om beide bezwaren te ondervangen geeft figuur 2.1 de ontwikkeling in de 
arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen afzonderlijk weer voor een langere peri-
ode, die van 1987 tot en met 2006.

De omslag in de arbeidsparticipatie van mannen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar 
begon omstreeks 1994, toen de Nederlandse economie uit het economische dal van 
begin jaren negentig klom. Tijdens die jaren werkte 40% van de oudere mannen, 38% 
verrichtte betaalde arbeid gedurende ten minste twaalf uur per week. In 2006 waren 
deze percentages gestegen tot respectievelijk 56 en 54. De arbeidsparticipatie van 
oudere vrouwen vertoont sinds medio jaren tachtig een stijgende tendens.2 In 1993 
was 16% van hen werkzaam voor ten minste een uur per week en 11% voor ten minste 
twaalf uur per week. In 2006 waren deze aandelen gestegen tot 37% respectieve-
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lijk 30%. Zowel bij de mannen als de vrouwen is de trend in de arbeidsparticipatie 
gedurende een tamelijk lange periode dus onmiskenbaar een stijgende. De redenen 
voor de stijging verschillen echter. Bij de mannen is zij waarschijnlijk vooral veroor-
zaakt door de gunstige conjunctuur en de omzetting van de vut- in prepensioen-
regelingen. Mogelijk heeft ook de hervorming van de wao een rol gespeeld (cpb 
2005; Euwals et al. 2005). De toename bij de vrouwen komt waarschijnlijk vooral 
doordat jongere generaties vrouwen vaker zijn heringetreden als hun kinderen een-
maal wat ouder waren, dan wel vaker actief zijn gebleven op de arbeidsmarkt na de 
geboorte van een kind (cpb 2005).

Figuur 2.1
Nettoarbeidsparticipatiegraad van 55-64-jarigen, naar geslacht, 1987-2006 (in procenten)
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Bron: CBS (EBB’87-’06)

Opvallend is dat de stijging van de arbeidsparticipatie onder oudere mannen stag-
neerde tussen 2003 en 2005. Hiervoor zijn meerdere redenen mogelijk. Ten eerste 
heeft de laagconjunctuur ertoe geleid dat zij in groteren getale hun werk zijn kwijt-
geraakt dan in de voorafgaande jaren. Een tweede mogelijke reden is de afschaffing 
van de fiscale faciliëring van prepensioenen per 1 januari 2006, in combinatie met 
de nog onzekere economische situatie in 2004 en 2005. Wellicht is dit voor verschil-
lende werkgevers aanleiding geweest om in 2004 en/of 2005 nog snel gebruik te 
maken van de laatste mogelijkheid voor fiscaal gunstige vertrekregelingen voor hun 
oudere werknemers (denk bv. aan de Remkesregelingen bij de overheid).3 Bij de vrou-
wen is het drukkende effect van de laagconjunctuur en vervroegde vertrekregelingen 
mogelijk gemaskeerd door de stijgende arbeidsdeelname van jongere generaties.
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Verder laat figuur 2.1 gedurende de gehele periode 1987-2006 voor de mannen slechts 
een klein verschil zien tussen het percentage dat minimaal twaalf uur per week 
werkt en het percentage dat minimaal 1 uur per week werkt. Dit duidt erop dat de 
meeste mannen die betaalde arbeid verrichten, dit voor ten minste twaalf uur per 
week doen. Bij de vrouwen is het verschil groter. Vrouwen werken, ook als zij geen 
of oudere kinderen hebben, veel vaker in deeltijd dan mannen (Portegijs en Keu-
zenkamp 2008). Wel is van de oudere vrouwen met een betaalde baan het aandeel 
toegenomen dat minimaal twaalf uur per week werkt (2006: 80%, 1987: 74%).

In figuur 2.1 is niet te zien of en in hoeverre de arbeidsparticipatie per levensjaar 
verschilt en evenmin of daarin in de loop van de tijd verandering is opgetreden. 
Figuur 2.2 geeft per levensjaar het percentage mannen dat gedurende minimaal een 
uur per week betaalde arbeid verrichtte in 1973, 1993, 2000 en 2006. Figuur 2.3 doet 
dat voor de vrouwen.4

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we uit van het (internationale) eenuurscrite-
rium.

Figuur 2.2
Nettoarbeidsparticipatiegraad van mannen, naar leeftijd, 55-64-jarigen, 1973, 1993, 2000 en 
2006 (in procenten)

Bron: CBS (AKT’73); CBS (EBB’93, ’00, ’06)
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In 1973, voor de invoering van de vut-regelingen, verrichtte 82% van de 55-jarige 
mannen betaalde arbeid. Naarmate de leeftijd hoger lag, nam de arbeidsparticipatie 
met enkele procentpunten per levensjaar geleidelijk af. Van de 59-jarigen werkte in 
1973 77%, van de 64-jarigen nog 60%. In de latere jaren verliep deze afname veel stei-
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ler en bereikte in 1993-1994 zijn dieptepunt. Anno 2006 is de participatie naar leeftijd 
weer iets toegenomen, het niveau van 1973 is echter nog lang niet bereikt. Met name 
op 61- en 62-jarige leeftijd daalt het aantal werkenden snel.

De arbeidsparticipatie van oudere vrouwen is in de loop der jaren fors toegenomen: 
in 2006 werkten op 55-jarige leeftijd ruim driemaal zoveel vrouwen als in 1973. Wel 
neemt het percentage werkenden per levensjaar in 2006 sterker af dan in 1973. Daar-
door is de arbeidsparticipatie van de oudste vrouwen (63-65 jaar) in 2006 maar een 
paar procentpunten hoger dan in 1973.

Figuur 2.3
Nettoarbeidsparticipatiegraad van vrouwen, naar leeftijd, 55-64-jarigen, 1973, 1993, 2000 en 
2006 (in procenten)
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Bron: CBS (AKT’73); CBS (EBB’93, ’00, ’06)

2.3 Uittreding van ouderen

Figuur 2.4 laat zien op welke leeftijd ouderen uittreden. De figuur geeft aan hoeveel 
procent van de personen die op 57-jarige leeftijd werkten niet meer werkzaam waren 
toen zijn 58, 59 jaar enzovoort waren. De gegevens van mannen en vrouwen zijn 
samengevoegd, omdat het aantal oudere vrouwen dat werkt, te laag is om hun uit-
tredingspatronen apart te kunnen vaststellen.

De figuur laat zien dat er tegenwoordig met name veel minder uittreding plaatsvindt 
voor het zestigste levensjaar. Op 60-jarige leeftijd stopt vervolgens ongeveer een 
kwart. Verwacht mag worden dat de uittredingsleeftijden de komende jaren naar 
achteren zullen verschuiven door de wijzigingen in de pensioenregelingen.
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Figuur 2.4
Aandeel niet-werkenden, naar cohort, 1990-2006 (in procenten van de personen die op 57-jarige 
leeftijd werkzaam waren)5

Bron: CBS (EBB’90-’06) SCP-bewerking

58 jaar 59 jaar 60 jaar 61 jaar 62 jaar
0

10

20

30

40

50

60

70

80
1990-1992

57 jaar in:

1998-2000

2001-2003

2.4 Verschuiving in arbeidsverhouding en duur van het werk

De laatste vijftien jaar zijn er zowel meer mannen als vrouwen in de leeftijdscate-
gorie 55-64 jaar gaan werken. Blijft over de vraag in wat voor soort dienstverband 
deze uitbreiding zich heeft voorgedaan. Daarnaast lijkt het interessant na te gaan of 
niet alleen meer mensen zijn gaan werken maar of meer mensen ook meer zijn gaan 
werken. Tabel 2.2 geeft op beide vragen een antwoord.

Tabel 2.2
Positie in de werkkring en arbeidsduur van werkende 55-64-jarigen, naar geslacht, 1993 en 
2006 (in procenten van de potentiële beroepsbevolking)

mannen vrouwen

1993 2006

mutatie 
1993-2006 
(in %-punten) 1993 2006

mutatie 
1993-2006 
(in %-punten)

werknemer, vast dienstverband 27 41 14 9 27 18

werknemer, flexibel dienstverband 2 3 1 2 4 2

zelfstandige / meewerkend gezinslid 12 13 1 5 6 1

< 12 uur 2 3 1 5 7 2

12-19 uur 2 2 0 3 7 4

20-34 uur 4 10 6 5 16 11

> 34 uur 33 42 9 3 7 4

Bron: CBS (EBB’93, ’06)
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Zowel bij de mannen als de vrouwen heeft de uitbreiding van de arbeidsparticipatie 
zich tussen 1993 en 2006 voornamelijk door middel van vaste arbeidscontracten 
voltrokken. Bij de mannen nam het aantal vaste dienstverbanden met 14 procentpun-
ten toe (van 27% naar 41%). Bij de vrouwen had in 2006 27% een vast dienstverband, 
18 procentpunten meer dan in 1993. De percentages werknemers met een flexibel 
dienstverband en zelfstandigen bleven bij beide seksen nagenoeg gelijk.

Uit tabel 2.2 blijkt ook dat het om substantiële banen gaat. Bij de mannen nam het 
aantal fulltimebanen (35 uur of meer per week) toe van 33% naar 42%. Bij de vrou-
wen vond de participatietoename vooral plaats in de banen met een duur van 20-34 
uur per week.

2.5 Achterblijvende groepen?

De voorgaande cijfers hadden betrekking op alle 55-64-jarige mannen en vrouwen. 
Niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden hebben echter een lagere participatie-
graad dan hun leeftijdsgenoten die van autochtone afkomst zijn en/of een hogere 
opleiding hebben genoten. Tabel 2.3 geeft voor 1996 en 2006 de percentages werken-
den naar opleiding en herkomst.

Tabel 2.3
Nettoarbeidsparticipatie van 55-64-jarigen, naar opleiding, etniciteit en geslacht, 1996 en 2006 
(in procenten)

mannen vrouwen

1996 2006 1996 2006

opleiding

basisonderwijs 25 45 10 24

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 37 54 16 29

havo/vwo/middelbaar beroepsonderwijs 44 56 24 43

hoger beroeps-/wetenschappelijk onderwijs 54 63 37 55

herkomst

niet-westerse allochtonen 20 42 14 28

overig 42 57 19 37

totaal 42 57 19 37

Bron: CBS (EBB’96, ’06)

In 2006 waren het bij de mannen alleen de hoogopgeleiden die uitkomen boven de 
gemiddelde participatie van 57%. De participatie van (voorbereidend) middelbaar 
opgeleiden ligt net onder het gemiddelde. De participatie van oudere mannen met 
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alleen basisonderwijs blijft tamelijk ver achter. Dit is eveneens het geval bij de niet-
westerse allochtonen.

Bij de vrouwen is de uitschieter naar boven van hoogopgeleiden opvallend. 55% 
van hen verrichtte betaalde arbeid. De resterende groepen volgen min of meer het-
zelfde patroon als bij de mannen, zij het dat de vrouwen met middelbaar beroepson-
derwijs boven het gemiddelde uitkomen.

In alle groepen is het percentage werkenden tussen 1996 en 2006 duidelijk 
 gestegen.

2.6 Conclusie

De resultaten uit dit hoofdstuk geven aan dat Nederland het door Esping-Andersen 
geschetste beeld qua arbeidsparticipatie voor een groot deel achter zich heeft 
gelaten. De vrijwel afwezige participatie van vrouwen en de geringe deelname aan 
betaalde arbeid van oudere mannen, zo kenmerkend voor de corporatistische ver-
zorgingsstaat, lijken definitief tot het verleden te behoren. Medio jaren tachtig is de 
Nederlandse vrouw aan een opmars op de arbeidsmarkt begonnen. Het herstel van 
de arbeidsdeelname van de oudere man geschiedde iets later. Na het dieptepunt van 
begin jaren negentig (40%) beweegt deze zich de laatste jaren in de richting van 60%. 
Wel blijken er onder de ouderen groepen te zijn – niet-westerse allochtonen, laag-
opgeleiden – die verhoudingsgewijs weinig deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Vanwege twee redenen is in dit hoofdstuk voornamelijk uitgegaan van een mini-
malistische definitie van arbeidsparticipatie. Op de eerste plaats heeft het kabinet 
zich gecommitteerd aan Europese doelstellingen, die uitgaan van ten minste een uur 
betaalde arbeid per week. We zijn nagegaan hoe Nederland er volgens dit criterium 
voor staat. Op de tweede plaats leidt de in Nederland gebruikelijke norm van twaalf 
uur per week voor de Nederlandse oudere man hoegenaamd niet tot wezenlijke 
verschillen. Men werkt sowieso veelal meer dan twaalf uur per week. Anders is dat 
vooralsnog voor de vrouwen. De cijfers volgens de beide criteria laten enige procent-
punten verschil zien. Dit betekent dat een substantieel gedeelte van de oudere 
vrouwen kleine banen bezet. In hoeverre dat van tijdelijke aard is, moet worden 
afgewacht. In dit hoofdstuk is gebleken dat de grootste uitbreiding in de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen heeft plaatsgevonden bij de grote deeltijdbanen van 20-34 uur 
per week.

Het is de vraag of het eenuurs-criterium niet wat weinig ambitieus is. Er zullen 
weinig banen zijn waarbij men met een uur betaalde arbeid per week in het eigen 
onderhoud kan voorzien. Voor veel ouderen zal de gang naar de loketten van de 
 sociale zekerheid dan nog steeds onontkoombaar zijn. Bij een groter aantal werk-
uren van ouderen wordt bovendien het financiële draagvlak voor de vergrijzing ver-
groot. Het verdient daarom de aanbeveling een aanvullende doelstelling op te stellen 
met een hoger urencriterium.
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Noten

1 Onder de nettoarbeidsparticipatie wordt het aantal werkenden verstaan. In Nederland 
beschouwt men iemand als werkend indien hij of zij betaalde arbeid verricht gedu-
rende ten minste twaalf uur per week. Internationaal legt men de lat minder hoog: 
ook degenen die niet aan het twaalfuurscriterium voldoen, worden tot de werkenden 
gerekend. Onder de brutoparticipatie vallen ook degenen die actief naar betaald werk 
zoeken. In Nederland geldt dan weer het voorbehoud dat het om een baan van ten 
minste twaalf uur per week moet gaan. De aantallen werkenden en (actief ) werkzoe-
kenden, van 15-64 jaar, vormen samen de beroepsbevolking. De gehele bevolking in 
die leeftijdsklasse wordt de potentiële beroepsbevolking genoemd. De quotiënten 
tussen respectievelijk de netto- en brutoparticipatie en de beroepsbevolking worden 
de netto- en brutoparticipatiegraden genoemd. De overheid formuleert haar doelstel-
lingen vrijwel altijd in termen van nettoparticipatie. In dit hoofdstuk gaat het ook 
uitsluitend daarover en wordt onder arbeidsparticipatie de nettovariant verstaan.

2 Vergelijk De Beer en Woittiez (1999). Strikt genomen betreft het hier de brutopartici-
patie van vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar.

3 Zo concludeerde het cbs dat de uitstroom van ouderen in 2004 de helft groter was dan 
vier jaar eerder (cbs 2006).

4 De data voor 1973 komen uit de Arbeidskrachtentellingen. Hierin is slechts het 
geboortejaar bekend. Alle in 1918 geboren personen worden hier als 55-jarigen 
beschouwd, alle in 1908 geborenen als 65-jarigen, enzovoort. Precieze conclusies over 
het percentage werkenden op een bepaalde leeftijd zijn daarom niet goed mogelijk. 
Met name wreekt zich dit bij de 65-jarigen. Een gedeelte hiervan was in werkelijkheid 
nog 64 toen de tellingen werden verricht. Een tweede reden om voorzichtig te zijn met 
precieze conclusies, is het feit dat de data zich, per levensjaar, in tamelijk gedesaggre-
geerde vorm bevinden. Anders gezegd: het gaat niet om flinke aantallen. Dit geldt niet 
alleen voor de gegevens uit 1973, maar ook voor die uit de latere jaren.

5 Het aandeel niet-werkenden op 61- en 62-jarige leeftijd kan niet worden uitgerekend 
voor het jongste cohort. Voor deze berekening zijn gegevens uit 2007 en later nodig. 
Deze zijn er nog niet.
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3 Maatschappelijke participatie: onbetaalde arbeid

Renske Hoefman

3.1 Onbetaald werk na 65

Na het vijfenzestigste jaar nemen nog maar weinig mensen deel aan betaalde arbeid 
en gaat een deel van hen (vaker) vormen van onbetaalde arbeid verrichten zoals 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Werken blijft voor veel mensen belangrijk als vorm 
van deelname aan de samenleving (vgl. Knipscheer 2005) en de recente Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) is er bijvoorbeeld op gericht hulpbehoevende 
ouderen op het lokale niveau van de buurt of de gemeente mogelijkheden te bieden te 
participeren in onbetaalde werkzaamheden. Voor mensen in de latere levensfasen is 
onbetaalde arbeid zeker zo belangrijk als betaalde arbeid (tk 2004/2005).

In de periode 2005-2007 was het beleid gericht op het werven van nieuwe vrijwil-
ligers en het enthousiast houden van degenen die al vrijwilligerswerk deden. De 
nadruk lag vooral op het weghalen van belemmeringen in de wet- en regelgeving 
voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het verbeteren van de kwaliteit 
van het lokale beleid en de lokale ondersteuning van vrijwilligers was ook een 
beleidsprioriteit. Acties om nieuwe mensen te werven hadden vooral betrekking op 
nieuwe doelgroepen, waaronder allochtonen en ouderen. Tot slot is de landelijke 
kennis(infrastructuur) voor vrijwillige inzet verbeterd, onder andere door het bunde-
len van informatie voor lokale vrijwilligersorganisaties (tk 2005/2006b).

In de beleidsbrief Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011 (tk 2007/2008f) worden 
speerpunten vermeld om, net als in de vorige periode, het huidige aantal vrijwilligers 
te behouden en degenen die niet onbetaald participeren, te mobiliseren om dit wel te 
doen. In de nieuwe beleidsbrief staat het realiseren van een goed aanbod aan lokale 
ondersteuning van de vrijwilliger nog steeds centraal. Voor de gemeenten ligt hierin 
een belangrijke taak op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
Het voornemen is om de komende jaren nieuwe vrijwilligers te werven via contacten 
met het bedrijfsleven (tk 2007/2008f). In de Nota ouderenbeleid staat dat de voor-
naamste reden waarom personen geen vrijwilligerswerk doen, is dat zij er niet voor 
gevraagd worden. Mensen kunnen het beste hiertoe gestimuleerd worden op lokaal 
niveau, zo dicht mogelijk bij de burger (tk 2004/2005; tk 2007/2008f).

In de Nota 64 werd naast een streefwaarde voor betaalde arbeid ook een streef-
waarde voor de deelname aan vrijwilligerswerk opgenomen. Het kabinet legde 
daarmee de nadruk op het stimuleren van vrijwilligerswerk als vorm van maatschap-
pelijke bijdrage (tk 2004/2005: 44):

‘Wat betreft het vrijwilligerswerk onder 65-plussers al dan niet in georgani-
seerd verband ligt de ideale streefwaarde naar de mening van het kabinet, de 
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leeftijd en het karakter van de activiteiten in ogenschouw nemend, op een deel-
name van 50%. De huidige 40% [in 2003] waardeert het kabinet dan ook met 
een 8. Het beleid is erop gericht de relatief hoge deelname aan vrijwilligerswerk 
te behouden.’

In hoeverre is het gelukt de hoge deelname te behouden? Welke veranderingen 
hebben zich voorgedaan in de deelname onder 65-plussers? Doen bepaalde groepen 
meer aan vrijwilligerswerk dan andere? Vanwege de relatief korte periode waarop de 
streefwaarde betrekking heeft (2003-2007),1 is het niet goed mogelijk te beoordelen 
of de deelname veranderd is. Daarom hebben we tevens gegevens over een langere 
periode (1993-2006) gebruikt om de trend vast te kunnen stellen.

In dit hoofdstuk wordt vrijwilligerswerk gedefinieerd als ‘het verrichten van 
onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging’.2 
De deelname eraan wordt sinds 1993 gevolgd in het onderzoek Culturele veranderin-
gen in Nederland (cv), een van de periodieke bevolkingsenquêtes van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp).3

Onderzoek laat zien dat bepaalde groepen meer aan vrijwilligerswerk doen dan 
andere. Uit de literatuur is bekend dat verschillende factoren de deelname beïnvloe-
den. Leeftijd, opleiding, lichamelijke beperkingen, sociale contacten, kerkelijkheid 
en etniciteit hebben er invloed op onder de Nederlandse bevolking (Dekker et al. 
2007; De Klerk en Schellingerhout 2006; De Hart en Devilee 2005; De Klerk 2007; 
Brink-Muinen et al. 2007; Van den Broek et al. 2007; Breedveld et al. 2004; Bekkers 
2004; De Hart en Dekker 1999; Van Daal 2001). Onder ouderen blijken geslacht, 
leeftijd, opleiding, inkomen, kerkgang en een grote maatschappelijke betrokkenheid 
bepalend te zijn (Hoeymans et al. 2005c; Van der Meer 2006; Wiggers 2003).

Uit analyses van ons datamateriaal (zie bijlage A) komt naar voren dat 65-74-jari-
gen, gezonde personen en leden van religieuze gemeenschappen vaker dan anderen 
vrijwilligerswerk doen. Daarom gaan we behalve op algemene veranderingen in de 
deelname door ouderen ook in op verschillen naar leeftijd, gezondheid en lidmaat-
schap van een religieuze gemeenschap.

3.2 Veranderingen in de deelname

Nadat in de jaren negentig het aandeel ouderen dat actief was in het vrijwilligers-
werk, schommelde tussen 20% en 30%, steeg het in 2000-2002 sterk en leek het in 
de periode 2004 tot 2006 weer te dalen in de richting van 20% (figuur 3.1). Andere 
onderzoekers signaleren ook dat het percentage vrijwilligers onder de Nederlandse 
bevolking de laatste jaren daalt na een periode van beperkte schommelingen (De 
Hart en Devilee 2005; Van den Broek et al. 2007; Dekker et al. 2007).
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Figuur 3.1
Aandeel vrijwilligers onder 65-plussers, naar leeftijd, 1993-2006 (in procenten)
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Deze daling wordt waarschijnlijk voor een deel veroorzaakt door de afname van 
kerkelijkheid in Nederland. Ouderen verrichten voornamelijk vrijwilligerswerk voor 
organisaties gericht op buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp, en voor gods-
dienstige of levensbeschouwelijke organisaties (niet weergegeven in een tabel). De 
daling in 2006 ten opzichte van 2004 lijkt vooral plaatsgevonden te hebben onder 
ouderen die geen lid zijn van een religieuze gemeenschap (tabel 3.1). Dekker (2006) 
geeft een andere mogelijke verklaring voor de sterke daling na 2002. In 2004 is het 
veldwerk voor Culturele veranderingen in Nederland door een andere veldwerkorga-
nisatie uitgevoerd dan in 2002, die zich mogelijk meer ingespannen heeft voor een 
hoge respons. Hierdoor is het mogelijk dat ‘in dat jaar de natuurlijke vertekening van 
enquêtes in de richting van vrijwillig meewerkende burgers wat minder is dan in de 
jaren ervoor’ (Dekker 2006: 9).

Kijkt men naar het gemiddelde aantal uren dat vrijwilligers zich per week inzetten, 
dan blijkt dat de intensiteit van het werk in 2006 op ongeveer hetzelfde niveau is 
gebleven als in 2004 (figuur 3.2). 65-plussers besteedden er acht à negen uur per week 
aan. Onder de 75-plussers is de variatie over de jaren groter maar gemiddeld komt 
het ongeveer op hetzelfde neer.
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Tabel 3.1
Aandeel vrijwilligers onder 65-plussers, naar enkele achtergrondkenmerken, 2004 en 2006 
(in procenten)

2004 
(n = 457)

2006 
(n = 423)

2006-2004 
(in procentpunten)

leeftijdsklasse

65-74 jaar 32,6 27,9 –4,7

≥ 75 jaara 17,0 11,5 –5,5

 

oordeel over eigen gezondheid

(zeer) goeda 33,1 26,7 –6,4

(zeer) slecht 16,5 12,8 –3,7

 

religieuze gemeenschap

lid 28,4 26,8 –1,6

geen lidb 20,4 12,1 –8,3*

 

totaala 25,2 20,8 –4,4

a Verschil 2004 en 2006 is significant bij p < 0,10.
b Verschil 2004 en 2006 is significant bij p < 0,05.

Bron: SCP (CV’04, ’06)

Figuur 3.2
Gemiddeld aantal uren per week besteed aan vrijwilligerswerk door 65-plussers
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3.3 Realisering van streefwaarde

De voorgaande cijfers laten zien dat het streven verwoord in de Nota 64, om het aan-
deel vrijwilligers onder ouderen te behouden, niet gehaald is. Na een stijging in het 
begin van de eenentwintigste eeuw, lijkt dit aandeel na 2002 te dalen. Het ideaal van 
vrijwillige inzet van de helft van de 65-plussers lijkt nog verder weg te raken.

Hierbij zij aangetekend dat in de Nota 64 het uitgangspunt is dat 40% van de 
ouderen in 2003 actief was in het vrijwilligerswerk. Het percentage dat wij vinden 
op basis van Culturele veranderingen in Nederland is echter lager. De verklaring 
hiervoor is dat de streefwaarde uit de Nota 64 gebaseerd is op een ander onderzoek, 
het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (cbs). Dit databestand is minder geschikt voor het volgen van de deelname aan 
vrijwilligerswerk in de tijd, omdat het op dit moment onduidelijk is of het onderzoek 
gecontinueerd wordt.

Het is duidelijk dat verschillende datasets tot verschillende resultaten kunnen leiden. 
Zo is het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, relatief laag (19%) in de 
European Values Studies en hoog (46%) in het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) (Dekker 
et al. 2007). Een deel van de verschillen is volgens Dekker et al. te wijten aan verschil 
in de vraagstelling en daarmee samenhangend de gekozen omschrijving van vrijwil-
ligerswerk in de onderzoeken. Wat ook meespeelt, zijn de associaties die de vraag-
stelling oproept, bijvoorbeeld doordat er wel of geen voorbeelden in de vraag worden 
genoemd. Bovendien kan de context waarin de vragen gesteld worden, van invloed 
zijn. Een voorbeeld hiervan zijn vragen voorafgaand aan de vraag over vrijwilligers-
werk, die uitnodigen tot een maatschappelijk gewenst antwoord. Behalve door de 
vraagstelling kunnen de van elkaar afwijkende resultaten van verschillende onder-
zoeken verklaard worden door verschil in sampling, benadering van de respondenten 
en omgang met non-respons. Hierdoor ontstaat er verschil in de mate van zelfselec-
tie van vrijwilligers in de onderzoeken (Dekker 2006).

3.4 Betere indicatoren voor onbetaalde arbeid

Vrijwilligerswerk
De huidige definitie van vrijwilligerswerk, die sinds 1980 in alle officiële beleidsdo-
cumenten wordt gebruikt (‘werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en 
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’), gaat steeds 
meer knellen door de opkomst van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk (Claassen en 
Welling 2006). Bijvoorbeeld de ‘geleide vorm van vrijwilligerswerk’, die niet geheel 
vrijwillige activiteiten omvat, zoals de verplichte bardiensten bij een tennisclub. 
Of burgerinitiatieven en initiatieven via internet, die in opkomst zijn (Dekker et al. 
2007). Vaak wordt overigens de term ‘vrijwillige inzet’ gebruikt als alternatief voor 
vrijwilligerswerk. Ondanks het feit dat de huidige definitie niet meer geheel voldoet, 
is er geen draagvlak voor verandering (Claassen en Welling 2006; Dekker 2006). In 
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onderzoek wordt vrijwilligerswerk verschillend geoperationaliseerd. Dekker stelt 
dat het gebruik van verschillende vragen om de deelname eraan te meten, waardevol 
zijn. Het is hierdoor mogelijk interessante ontwikkelingen en verschillen tussen 
bevolkingsgroepen op het spoor te komen (Dekker 2006).

De definitie gehanteerd in Culturele veranderingen in Nederland (cv) is een 
uitsluitende. Er wordt nadrukkelijk gevraagd naar onbetaald werk dat minimaal een 
uur per week verricht wordt en in georganiseerd verband plaatsvindt. De vraagstel-
ling in een ander databestand van het scp, het Aanvullend voorzieningengebruik 
onderzoek (avo), is vergelijkbaar met die van cv. Om ook marginale vormen van 
vrijwilligerswerk mee te nemen in een volgende monitor kan een brede, weinig 
uitsluitende definitie gehanteerd worden, zoals in het tbo en het pols. Er wordt 
dan bijvoorbeeld gevraagd naar het ‘wel eens’ doen van vrijwilligerswerk of hoeft dit 
niet per se in georganiseerd verband plaats te vinden. Echter, deze laatstgenoemde 
onderzoeken zijn minder geschikt voor de monitor (zie noot 3 in § 3.1).

In deze monitor is gekeken of ouderen vrijwilligerswerk verrichten. Wat zij doen of 
voor wie, is niet uitgebreid onderzocht. Per sector verschilt de vraag en het aanbod 
van vrijwilligers, en sommige sectoren hebben een tekort. Zo geven relatief veel 
organisaties in de sectoren zorg en hulpverlening, sociaal-cultureel werk en levens-
beschouwing te kennen dat zij onvoldoende vrijwilligers hebben (Devilee 2005). In 
een volgende monitor is het relevant om ook te kijken in welke sector de meeste (en 
minste) ouderen actief zijn.

Mantelzorg
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de maatschappelijke bijdrage van 
ouderen, is het van belang om naast het vrijwilligerswerk het verlenen van informele 
zorg als indicator op te nemen in de monitor. In de Nota 64 wordt hier kort bij stil-
gestaan. Mantelzorg wordt gezien als een activiteit die een essentiële bijdrage levert 
aan de samenleving (tk 2004/2005).

Uit de literatuur is bekend dat het aandeel mantelzorgers redelijk stabiel gebleven 
is onder de Nederlandse bevolking gedurende het afgelopen decennium (De Hart 
en Devilee 2005; Van den Broek et al. 2007; De Klerk en De Boer 2005). Het aandeel 
65-plussers dat mantelzorg verleent, is toegenomen: in 1991 was dat 9,9% en in 2003 
12,9% (De Klerk en De Boer 2005). De Boer en Timmermans (2007) verwachten dat 
het verder toeneemt op basis van ramingen tot 2020. Voor het bepalen van een trend 
in informele zorgverlening door ouderen in een volgende monitor kan het Aanvul-
lend voorzieningengebruik onderzoek (avo) van het scp gebruikt worden. Dit onder-
zoek wordt vierjaarlijks gehouden, de nieuwste versie bevat gegevens uit 2007.
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3.5 Conclusie

Om de maatschappelijke participatie van ouderen in onbetaalde arbeid te monitoren, 
is het ten eerste wenselijk om te kijken of zij op meer vlakken actief zijn dan alleen 
in het vrijwilligerswerk. Dan kan niet alleen de ontwikkeling in hun deelname aan 
vrijwilligerswerk maar ook die aan mantelzorg gevolgd worden.

Ten tweede zouden de aandelen van subgroepen gevolgd kunnen worden. Een 
uitsplitsing van de trendgegevens naar leeftijd, gezondheid en lidmaatschap van een 
religieuze organisatie vergroot het inzicht en biedt aanknopingspunten voor gedif-
ferentieerd doelgroepenbeleid.

Ten slotte is het van belang cijfers over de deelname aan vrijwilligerswerk en 
andere vormen van onbetaalde arbeid zoals informele zorg, niet als absolute ken-
getallen te presenteren. Om gegevens te kunnen vergelijken tussen jaren is het 
cruciaal dat deze gegevens steeds met dezelfde vraagstelling verzameld worden. Een 
wijziging in de vraagstelling kan betekenen dat er geen trend in de tijd berekend kan 
worden. Daarom is het wenselijk de streefwaarden niet absoluut maar relatief te for-
muleren. De huidige streefwaarden berusten op een percentage dat, zoals besproken 
in paragraaf 3.3, voor een deel beïnvloed is door de vraagstelling die in een bepaald 
onderzoek is gebruikt. De suggestie is dit probleem eenvoudig te omzeilen door niet 
uit te gaan van absolute percentages, maar van veranderingen in percentages. Met 
andere woorden: de monitor zou stijgingen en dalingen in de deelname aan onbe-
taalde arbeid door (sub)groepen ouderen kunnen signaleren.
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Noten

1 De streefwaarden zijn geformuleerd voor 2007 en 2010. Vanwege het ontbreken van 
data over 2003 en 2007 gebruiken we in deze monitor gegevens uit 2004 en 2006.

2 De vraag die gebruikt is om de deelname aan vrijwilligerswerk te meten, luidt: ‘Hoe-
veel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: onbetaald 
werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging?’ Als respon-
denten dit ten minste één uur per week doen, dan worden ze gezien als vrijwilliger.

3 Het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland is het meest geschikt voor het 
meten van vrijwilligerswerk in deze monitor. Het bevat de meest recente gegevens 
over maatschappelijke participatie en wordt frequent herhaald (tweejaarlijks). Binnen 
het scp zijn ook andere databestanden aanwezig die dergelijke gegevens bevatten, 
maar deze zijn minder geschikt voor de monitor. Het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) 
vindt minder frequent plaats (vijf jaarlijks), het Aanvullend voorzieningengebruik 
onderzoek (avo) wordt vierjaarlijks gehouden en alleen de meest recente versie bevat 
gegevens over deelname aan vrijwilligerswerk, en het continuonderzoek Permanent 
onderzoek leefsituatie (pols) van het cbs bevat in de meest recente versie geen gege-
vens meer over onbetaalde maatschappelijke participatie.
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4  Voldoende inkomen

Jean Marie Wildeboer Schut

4.1 AOW, pensioenen en private arrangementen

Het Nederlandse pensioengebouw telt drie verdiepingen. Op de begane grond 
bevindt zich de aow. Deze volksverzekering wordt betaald uit de algemene middelen 
en heeft een universeel karakter: iedereen krijgt aow en, afhankelijk van het soort 
huishouden dat men voert, evenveel.1 Er wordt geen rekening gehouden met overig 
inkomen of vermogen. De aanvullende, beroepsgebonden pensioenen nemen de 
verdieping boven de aow in. Zij worden gefinancierd door middel van een kapitaal-
dekkingsstelsel. Men bouwt in principe het pensioen zelf op tijdens het arbeidzame 
leven. Het aanvullend pensioen wordt dan ook geregeld tussen werkgever en werk-
nemer. De verscheidenheid binnen de verschillende regelingen is groot. Bovendien 
kan niet iedereen er aanspraak op maken. In de eerste plaats zijn dat de mensen die 
niet in loondienst geweest zijn. Daarnaast bevat de pensioenkaart een aantal witte 
vlekken (Pensioenkamer 1987). Sommige bedrijven kennen geen pensioenvoorzie-
ning, maar het komt ook voor dat categorieën van werknemers worden uitgesloten 
van deelname. Het aantal witte vlekken neemt echter wel af.2 De zolder van het pen-
sioengebouw bestaat uit het geheel aan private arrangementen (lijfrentes, koopsom-
polissen, pensioenen voor vrije beroepen), die dienen als aanvulling op beide eerste 
soorten voorzieningen.

Het kabinet richt zich in Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing 
vooral op de aow (tk 2004/2005). Men wil ouderen met een laag inkomen bescher-
men en voorkomen dat er ongemerkt een scheefgroei ontstaat in de inkomensverde-
ling tussen generaties:

‘Het kabinet is van mening dat de koopkracht van mensen met alleen een aow-
uitkering hierbij een sleutelrol vervult. Ten opzichte van de koopkracht van een 
alleenstaande bijstandsgerechtigde jonger dan 65 jaar is de generieke koop-
kracht van een alleenstaande oudere met alleen aow gestegen van 100 in 1994 
tot 105,9 in 2002, Het kabinet wil deze relatieve verbetering handhaven (…).’

Dit hoofdstuk behandelt allereerst het verloop van de indicator uit de Nota 64. Dui-
delijk is te zien dat vanaf 1995 de aow ten opzichte van de bijstand steeds verder is 
verhoogd. Vervolgens richt het hoofdstuk zich op de ontwikkeling van de inkomens-
ongelijkheid in de periode 1990-2005. Daarna komt die in de armoedepercentages 
over dezelfde periode aan bod. We sluiten af met een voorstel voor een aantal nieuwe 
indicatoren.
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4.2 Realisering van de streefwaarde

De Nota 64 hanteert de verhouding in generieke koopkracht tussen iemand met 
alleen aow en een alleenstaande bijstandsgerechtigde als indicator. Met de term 
‘generieke koopkracht’ wordt de koopkracht van een standaardhuishouden, hier 
dus een alleenstaande, zonder allerlei additionele inkomensbronnen bedoeld. De 
indicator behelst daarmee in feite niets anders dan de hoogte van de (netto) aow-uit-
kering ten opzichte van die van een alleenstaande bijstandsgerechtigde. Figuur 4.1a 
geeft het verloop van beide bedragen over de periode 1990-2008, figuur 4.1b toont de 
verhouding tussen de hoogte van beide uitkeringen.

Figuur 4.1
AOW- en nettobijstands uitkering voor een alleenstaande, 1990-2008 (in euro’s per jaar) en als 
verhouding (in procenten)

Bron: Sociale Verzekeringsbank; Sociaal Memo (diverse jaargangen)

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500

10.000
10.500
11.000
11.500
12.000

AOW

A B

bijstand

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

Tot en met 1994 kwamen de bijstands- en de aow-bedragen nog exact overeen. In 
1995 werd de ouderenkorting geïntroduceerd, en in 1998 sterk verhoogd. Gedurende 
de gehele periode 1990-2005 namen beide uitkeringen toe, met uitzondering van 
2004-2005 toen de bijstand bevroren werd. Wel is duidelijk te zien in figuur 4.1a 
dat de stijging van de aow sneller verliep. Deze bedraagt netto thans, in 2008, 
ongeveer 111% van de bijstand. De koopkracht van het aow-bedrag ligt daarmee 
boven het niveau van 1979, het jaar waarin de koopkracht haar hoogtepunt bereikte 
(szw 2006).3

Bij deze indicator lijken enkele kanttekeningen op hun plaats. Deze betreffen alle 
de representativiteit van het vorenstaande beeld. In de eerste plaats komt het zelden 
voor dat mensen hun inkomen uit slechts een enkele bron betrekken. In de loop der 
decennia hebben niet alleen steeds meer 65-plussers een aanvullend pensioen opge-
bouwd, ook zijn er in een verzorgingsstaat als Nederland met name voor bijstands-
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gerechtigden een groot aantal aanvullende voorzieningen, tegemoetkomingen en 
toeslagen in het leven geroepen. Zeker voor mensen op het minimumniveau, maar 
ook daarboven, is het inkomen uit deze bronnen van substantiële invloed op hun 
koopkracht. Ten tweede en in aanvulling daarop: vrijwel elke 65-plusser ontvangt 
aow, maar lang niet alle overige ingezetenen genieten bijstand. Wil men de koop-
kracht van ouderen met die van de rest van de samenleving vergelijken, dan wordt 
op deze wijze een zeer partieel beeld geschetst. Tot slot bestaat de samenleving niet 
alleen uit alleenstaanden, maar ook uit paren, gezinnen met kinderen en eenouder-
gezinnen. Door de indicator uit de Nota 64 blijft de koopkracht van deze groepen 
buiten beschouwing.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het inkomen gezien als het saldo van een 
potentieel groot aantal (positieve en negatieve) componenten. Het loon, de bruto-
uitkering, de huurwaarde, de rente, enzovoort, worden bij het inkomen opgeteld. 
Ervan afgetrokken worden belastingen en premies. Bij elkaar gaat het om tiental-
len bronnen. Hiermee is niet gezegd dat deze voor iedereen relevant zijn. Voor een 
gegeven persoon kan de hoogte van de meeste bronnen heel wel gelijk aan nul zijn.

Een aantal van die inkomensbronnen wordt niet zozeer aan personen als wel aan 
huishoudens toebedeeld. De bijstandsuitkering behoort hiertoe, evenals de huurtoe-
slag. Het is dan ook gebruikelijk de inkomens van alle leden van het huishouden bij 
elkaar op te tellen. De som van alle individuele inkomens is het huishoudinkomen. 
Van het ene huishoudinkomen moeten echter meer mensen zien rond te komen dan 
van het andere. Wat voor een alleenstaande ruim voldoende is, kan voor een gezin 
met meerdere kinderen nauwelijks genoeg zijn om het hoofd boven water te houden. 
Om de verschillende huishoudinkomens vergelijkbaar te maken, zijn ze gestandaar-
diseerd: gedeeld door een factor die rekening houdt met het type huishouden en het 
aantal kinderen.4 Het resulterende bedrag maakt de inkomens van mensen die tot 
verschillende typen huishoudens behoren, vergelijkbaar. Door rekening te houden 
met de inflatie zijn deze inkomens ook nog in de tijd vergelijkbaar. Het bedrag dat 
uiteindelijk resulteert, is het reële gestandaardiseerde huishoudinkomen. Figuur 4.2 
geeft de ontwikkeling van het gemiddelde ervan voor 65-plussers en degenen die 
jonger zijn.5,6

Vanaf een plateau medio jaren negentig stijgt het gemiddelde inkomen van de 
65-plussers gestaag. De economische neergang na 2003 lijkt aan de gemiddelde 
inkomens van deze groep voorbij te zijn gegaan. De hoogte van de aow wordt 
bepaald door beleidsmatige ingrepen. Deze zijn vanaf 1995 gunstig geweest voor de 
gepensioneerden. Daarnaast beslissen afzonderlijke pensioenfondsen over eventuele 
indexatie. Bovendien komen er elk jaar nieuwe cohorten 65-plussers bij die – waar-
schijnlijk, gezien de afname van de witte vlekken – weer een beter pensioen hebben 
dan hun voorgangers, en neemt door sterfte het aandeel af van degenen die zonder of 
van een kleiner pensioen moesten rondkomen.

De inkomensontwikkeling van de mensen beneden de 65-jarige leeftijd vertoont, 
zeker na 2000, een veel onregelmatiger patroon. In deze groep vinden veel meer 
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dynamische veranderingen plaats (echtscheiding, huishoudensvorming, arbeids-
ongeschiktheid, werkloosheid).

De piek in 2001 lijkt te zijn veroorzaakt door de belastingherziening. De overheid 
heeft toen onder meer de arbeidskorting aanmerkelijk verhoogd. Het verschil in 
het gemiddelde inkomen tussen 65-plussers en 65-minners bereikte in dat jaar een 
maximum.

Figuur 4.2
Ontwikkeling van het gemiddelde reële gestandaardiseerde huishoudinkomen van 65-plussers en 
65-minners, 1990-2005 (in euro’s per jaar)

Bron: CBS (IPO’90-’05) SCP-bewerking
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4.3 Ongelijkheid in inkomen

In de Nota 64 maakt men zich zorgen over de scheefgroei in de inkomensverde-
ling, niet alleen tussen generaties, maar ook tussen de gepensioneerden onderling. 
Figuur 4.3a geeft voor de gehele Nederlandse bevolking, degenen die aow ontvan-
gen7 en de overige huishoudens de inkomensongelijkheid volgens de Ginicoëfficiënt; 
figuur 4.3b doet dat volgens de Theilcoëfficiënt.8

Beide grafieken laten ongeveer hetzelfde patroon zien. Begin jaren negentig was de 
inkomensongelijkheid tussen de 65-plussers relatief groot ten opzichte van die in 
de rest van de bevolking. Terwijl deze laatste in de volgende jaren een wat wisselend 
patroon volgde met, van jaar op jaar, kleine veranderingen, namen de inkomens-
verschillen tussen de ouderen in snel tempo af. Deze afname ging door tot 1998, het 
jaar waarin de ongelijkheid bij de aow’ers haar laagste punt bereikte. Vanaf 1998 
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nam de ongelijkheid weer toe, met vooral tussen 1999 en 2000 een forse sprong. 
Vanaf 2001 nam zij beetje bij beetje af maar in het laatste jaar, 2005, was er weer een 
(kleine) toename.

Figuur 4.3
Ongelijkheid in reële gestandaardiseerde inkomens, 1990-2005 (in Gini- en Theilcoëfficiënten)

Bron: CBS (IPO’90-’05) SCP-bewerking
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In het volgende trachten we het verloop van de inkomensongelijkheid bij de ouderen 
nader te onderzoeken. We onderscheiden drie periodes. De eerste loopt van 1990 
tot 1998. De inkomensongelijkheid daalde gedurende deze jaren fors. 1998-2000 
(gegevens van voor de revisie; zie noot 6) vormt het tweede tijdvak, met snel toe-
nemende inkomensverschillen. Tussen 2000 (na revisie) en 2005 nam, netto gezien, 
de ongelijkheid enigszins toe. Deze jaren beslaan de laatste periode.

De maat voor ongelijkheid die we hier verder hanteren, is de Theilcoëfficiënt. 
Deze  nam tussen 1990 en 1998 met 17% af en steeg vervolgens weer in twee jaar 
met 9%. In de periode tussen 2000 en 2005 nam zij ten slotte toe met 6%.

Met behulp van de Theilcoëfficiënt is het mogelijk de verandering van de inko-
mensongelijkheid te decomponeren in de ongelijkheid tussen groepen en die binnen 
groepen. Van belang zijn hierbij drie factoren: de populatieaandelen van de desbe-
treffende groepen, de ongelijkheid erbinnen, en de gemiddelde inkomens van de 
groepen. De verandering in de totale ongelijkheid is rechtstreeks te herleiden tot 
wijzigingen in deze drie factoren (Mookherjee en Shorrocks 1982; vgl. Pommer et al. 
2003).

Tabel 4.1 geeft de effecten van twee groepsindelingen op de wijzigingen in de 
Theilcoëfficiënt gedurende de drie perioden. In tabel B.1 in de bijlage (te vinden via 
www.scp.nl) staan de onderliggende gegevens. Het betreft hier de opdeling van de 
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groep ouderen in mensen met en mensen zonder aanvullend pensioen, en in mensen 
met en mensen zonder positief inkomen uit eigen woning.9

Tabel 4.1
Effecten op de verandering in de Theilcoëfficiënt gedurende drie perioden, naar het al dan niet 
hebben van een aanvullend pensioen of inkomen uit eigen woning, 65-plussers, 1990-2005 
(in procenten)

effect van veranderingen in:

kenmerk
populatie 
aandelen

gemiddelde 
inkomens

ongelijkheid 
binnen groepen totaal

met/zonder aanvullend pensioen

1990-1998 –4 5 –18 –17

1998-2000 0 0 9 9

2000-2005 –4 4 6 6

met /zonder inkomen uit eigen woning

1990-1998 2 –4 –16 –17

1998-2000 0 4 5 9

2000-2005 0 –2 8 6

Bron: CBS (IPO’90-’05) SCP-bewerking

De daling van de inkomensongelijkheid onder de ouderen met 17% gedurende 
het tijdvak 1990-1998 lijkt voornamelijk te zijn veroorzaakt door twee factoren: de 
stijging van het aantal met een aanvullend pensioen en de afname van de ongelijk-
heid binnen zowel de groep met als die zonder pensioen. De toenemende verschillen 
tussen de gemiddelde inkomens van beide groepen hadden een ongelijkheidsvergro-
tend effect.

De rol van het eigenwoningbezit gedurende deze periode is moeilijker te interpre-
teren. Op zich werkte het toegenomen woningbezit licht denivellerend, de verande-
ring in de gemiddelde inkomens tussen huizenbezitters en overigen verminderde 
echter de ongelijkheid weer.10 De rol van het woningbezit is beter te duiden met 
betrekking tot de stijging (met 9%) van de ongelijkheid gedurende de tweede periode 
(1998-2000). Deze lijkt voornamelijk de resultante te zijn geweest van de toegenomen 
verschillen in gemiddelde inkomens tussen degenen met en zonder eigen woning en 
de toename van de ongelijkheid onder de huizenbezitters (tabel B.1 in de bijlage).11

De laatste periode waarvoor gegevens beschikbaar zijn (2000-2005), laat wederom 
een stijging in de inkomensongelijkheid onder ouderen zien (6%). Deze cijfers zijn, 
vanwege de revisie van het Inkomenspanelonderzoek, niet geheel te vergelijken met 
die van de voorgaande jaren. Met name wordt de huurwaarde van de eigen woning 
thans anders berekend.12 Opnieuw is het nivellerende effect van het toegenomen 
percentage mensen met een aanvullend pensioen te zien, net als in de periode 
1990-1998. Maar net als toen wordt dit weer opgeheven door de denivellerende wer-
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king van het toegenomen verschil in gemiddelde inkomens. De toegenomen onge-
lijkheid binnen de groep met een aanvullend pensioen gaf daarmee uiteindelijk de 
doorslag voor de stijging in de totale inkomensongelijkheid onder ouderen

4.4 Armoede

Niet elke oudere heeft een aanvullend pensioen of een eigen huis. In de loop der jaren 
is het gemiddelde inkomen van degenen zonder pensioen of eigen woning achter-
gebleven bij dat van de overige ouderen. Tegelijkertijd is met name de ongelijkheid 
binnen de groep zonder aanvullend pensioen relatief groot. Dit doet de vraag rijzen 
in hoeverre, en welke groepen, ouderen zich onder de armoedegrens bevinden. We 
hebben hier onderscheid gemaakt tussen ouderen met en zonder pensioen, ouderen 
zonder pensioen en onvolledige aow, niet-westers allochtone ouderen met pensioen, 
75-plussers met pensioen en alleenstaande vrouwen met pensioen. Het opvullen van 
de witte vlekken op pensioengebied is een incrementeel proces geweest. Relatief veel 
75-plussers en vrouwen hebben daardoor lange tijd niet deelgenomen aan een pensi-
oenregeling. Dit uit zich in de relatief lage gemiddelde inkomens van deze groepen 
(tabel B.2 in de bijlage). Hiaten in de pensioenopbouw kennen ook de niet-westerse 
allochtonen, voor zover zij een aanvullend pensioen ontvangen. Allochtonen hebben, 
om dezelfde redenen, tevens te maken met een onvolledige aow.

Figuur 4.4 geeft de ontwikkeling in de percentages armen. Hierbij hebben we de 
door het SCP ontwikkelde budgetgerelateerde armoedegrens gehanteerd (de niet-
veel-maar-toereikendvariant; vgl. Soede 2006).

Het percentage armen onder de 65-plussers lag gedurende de gehele periode dui-
delijk onder dat van de totale bevolking. Ook minder armen, maar wel meer dan de 
totale groep 65-plussers, kende de groep die ouder is dan 75 jaar. Opmerkelijk is 
verder het afnemende percentage alleenstaande vrouwen met een inkomen beneden 
de armoedegrens. Vanaf eind jaren negentig is dit lager dan dat van de gehele Neder-
landse bevolking.

Verder springen drie, ten dele overlappende, groepen er duidelijk uit: de niet-wes-
terse allochtonen, de mensen met een onvolledige aow en degenen zonder aanvul-
lend pensioen. Nemen de armoedepercentages van de eerste twee groepen echter af, 
dat van de groep zonder pensioen bevindt zich op een stabiel niveau.
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Figuur 4.4
Aandeel armen onder de gehele Nederlandse bevolking, de 65-plussers en enkele deelgroepen 
hiervan, 1990-2005 (in procenten)

Bron: CBS (IPO’90-’05) SCP-bewerking
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4.5 Conclusie

Ten opzichte van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande onder de 65 jaar is 
het netto aow-bedrag voor een alleenstaande vanaf 1995 fors toegenomen. Thans, 
in 2008, is het verschil ruim 11%. Gecorrigeerd voor inflatie steeg ook het gemid-
delde (gestandaardiseerde) inkomen van de Nederlandse ouderen vanaf medio jaren 
negentig. Weliswaar bevinden deze gemiddelden zich niet op het niveau van die van 
de jongere generaties, daartegenover staat dat het inkomen van ouderen minder 
afhankelijk lijkt van conjuncturele schommelingen.

De inkomensongelijkheid onder de ouderen laat een wisselend patroon zien. In 
de jaren 1990-1998 nam zij sterk af, tussen 1998 en 2000 steeg zij daarentegen weer 
flink. De laatste jaren (2000-2005) nam zij per saldo licht toe.

Qua armoede bevinden de ouderen zich onder het niveau van de gehele Neder-
landse bevolking. Allochtonen en mensen met een onvolledige aow (zonder pen-
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sioen) zijn wel vaker arm dan de rest van de Nederlandse bevolking, hoewel het 
percentage armen onder hen afneemt. Bij hen vertoont de fundering van het pensi-
oengebouw gebreken.13 Deze fundering bestaat uit de jaren waarin men in Neder-
land woont en aow en een aanvullend pensioen heeft kunnen opbouwen. De begane 
grond en ook de eerste verdieping is hierdoor voor hen niet goed van de grond geko-
men: door een onvolledige aow komen velen van hen onder de armoedegrens en is 
hun gemiddelde inkomen laag ten opzichte van de overige gepensioneerden. Veelal 
zal, onder meer vanwege het geringe aantal opbouwjaren, het aanvullend pensioen 
van deze mensen ook onvolkomenheden vertonen. Er lijkt dus een groep ouderen te 
zijn die zich qua inkomen op tamelijk grote afstand van de rest van de gepensioneer-
den bevindt: niet-westerse allochtonen, mensen met een onvolledige aow en zonder 
pensioen.

Dit laatste ontgaat degene die zich uitsluitend richt op de indicator van de Nota 64 (de 
verhouding tussen de netto aow- en de bijstandsuitkering). Het ligt dan ook voor de 
hand deze te vervangen door de volgende kengetallen:
1 de hoogte van het gemiddelde gestandaardiseerde reële inkomen, in absolute zin, 

en in relatie met dat van de rest van de samenleving;
2 het percentage dat zich onder de armoedegrens bevindt.
3 Men zou zich bovendien niet alleen moeten richten op alle 65-plussers maar ook 

op de kwetsbare groepen onder hen: mensen zonder pensioen, niet-westerse 
allochtonen en mensen zonder volledige aow.



54 Voldoende inkomen

Noten

1 Dit geldt voor degenen die een volledige uitkering hebben opgebouwd. De opbouw 
geschiedt voor de meeste mensen door gedurende 50 jaar, van 15 tot 65 jaar, ingezetene te 
zijn (en niet in het buitenland te werken). Met elk jaar dat men hiervan mist, vermindert de 
aow-uitkering met 2%.

2 De Pensioenkamer constateerde in 1987 dat 18% van de werknemers niet deelnam aan 
een pensioenregeling (Pensioenkamer 1987). Een kleine tien jaar later was dit percentage 
gereduceerd tot 9% (Research voor Beleid 1997). Een quick scan, door de ser uitgevoerd over 
2001 (ser 2002), doet vermoeden dat de witte vlekken nog steeds afnemen. Voor 2008 is 
een nieuw onderzoek aangekondigd (tk 2007/2008d).

3 De hoogte van de aow werd in 1964 opgetrokken tot dat van het sociaal minimum. De 
grootste verbeteringen vonden daarna plaats in de jaren zeventig, met als hoogtepunt het 
jaar 1979. Door loonmaatregelen en het loslaten van de koppeling vanwege de recessie 
begin jaren tachtig (akkoord van Wassenaar, 1982) daalde de koopkracht van het sociale 
minimum en de aow vervolgens fors. Door het invoeren van de (alleenstaande) ouderenaf-
trek in de jaren negentig is de koopkracht van de aow inmiddels weer hersteld. Dat van het 
sociaal minimium nog niet.

4 Deze factoren worden equivalentiefactoren genoemd. Ter bepaling ervan is hier de budget-
methode van het cbs gevolgd (zie cbs 2004a).

5 Om tot de groep 65-plussers te behoren dienen hoofd en/of partner van het huishouden de 
65-jarige leeftijd te hebben bereikt. 

6 Het Inkomenspanelonderzoek waarop de meeste gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd 
onderging in 2001 een revisie. De gegevens uit 2000 zijn zowel voor als na revisie berekend.

7 Hier geldt dat hoofd en/of partner van het huishouden aow ontvangen.
8 Het is erg lastig om de ongelijkheid tussen een groot aantal inkomens in een getal weer 

te geven. Elke poging daartoe doet informatie verloren gaan. In de literatuur is een groot 
aantal maatstaven voorgesteld die elk een bepaald aspect van de inkomensverdeling 
meer benadrukken dan andere. De hier gekozen Ginicoëfficiënt is relatief gevoelig voor 
verschillen in het middensegment, de Theilcoëfficiënt voor die aan de uiteinden van de 
verdeling. Omdat hier op een iets andere wijze met uitbijters is omgegaan wijken zowel de 
Theil- als Ginicoëfficiënten enigszins af van die in De sociale staat 2007 (Bijl et al. 2007).

9 Ouderen kunnen naast aow en aanvullend pensioen nog tal van andere inkomensbronnen 
hebben. Het inkomen uit eigen woning is er daar een van, evenals andere vermogensin-
komsten. De afname in deze overige inkomsten kunnen een rol spelen in de daling in het 
gemiddelde inkomen van de mensen zonder aanvullend pensioen. Daarnaast ligt het voor 
de hand dat over een tijdspanne van meerdere jaren (en zeker over de periode 1990-2005) de 
samenstelling van de verschillende groepen verandert. Relevant in deze is de toename van 
het aantal niet-westerse allochtonen dat de 65-jarige leeftijd bereikt. Dezen hebben vaak 
onvolledige een aow- en geen of een onvolledige aanvullendpensioenopbouw.

10 De veranderingen in de gemiddelde inkomens zijn te klein om in duizenden euro’s zicht-
baar te zijn.

11 De gemiddelde huurwaarde van de eigen woning van 65-plussers nam tussen 1999 en 2000 
met 14% toe: van 4206 naar 4808 euro.

12 Vanaf de revisie wordt de woz-waarde gebruikt, voor de revisie was dat de zogenoemde 
makelaarsmethode.

13 Dit kon eind jaren vijftig toen de aow in het leven werd geroepen, uiteraard moeilijk 
worden voorzien.
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5 Woonvoorzieningen op maat

Renske Hoefman

5.1 Adequate woningen voor ouderen

Naarmate mensen ouder worden en te maken krijgen met lichamelijke beperkingen, 
veranderen hun woonwensen. Men verkiest dan vaak een gelijkvloerse woning en 
zorgafhankelijke ouderen verkiezen zelfstandig wonen met zorg in de buurt boven 
opname in een verzorgingshuis (Kullberg en Ras 2004). Omdat verhuizen niet van 
de ene op de andere dag gaat, kijken personen in de zogenoemde derde levensfase 
vanaf 55 jaar al om zich heen naar woningen waar men oud zou kunnen worden. De 
kinderen zijn meestal het huis uit en de ouderen staan voor de keuze hun woning te 
behouden of een meer geschikte woning te zoeken gezien mogelijke lichamelijke 
beperkingen in de toekomst. Het kabinet legt de leeftijdsgrens voor zijn woning-
beleid voor ouderen ook bij 55 jaar. De vragen die daarbij spelen, zijn onder andere: 
Welke woningen wensen 55-plussers? Hoeveel ouderenwoningen met aanpassingen 
en zorg in de buurt zijn beschikbaar en hoeveel moeten er nog gebouwd dan wel 
verbouwd worden?

De overheid investeert in geschikte woningen door het realiseren van nieuwbouw, 
het verbouwen (aanpassen en toegankelijk maken) van bestaande woningen, het 
realiseren van steunpunten in de wijk en door het gericht toewijzen van woningen 
(actieplan Investeren in de toekomst, tk 2003/2004 en actieplan Beter (t)huis in de buurt, 
vrom/vws 2007). Het gezamenlijke actieplan Investeren in de toekomst van de 
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) stelt dat 40% van het tekort aan ouderen-
woningen aangevuld moet worden door nieuwbouw. Gemiddeld 30% van de nieuw-
bouw in de jaren 2002-2005 was intern en extern toegankelijk voor mensen met 
lichamelijke beperkingen (Sogelée en Van Galen 2007).1

Binnen de bestaande bouw komen naar schatting tussen de 92.000 en 279.000 
woningen in aanmerking voor verbouw, zoals het plaatsen van een traplift. Dit zijn 
zowel huur- als koopwoningen. Een groot gedeelte van de opgave voor nultreden-
woningen is te realiseren door al deze woningen te verbouwen. Een kanttekening 
moet hierbij geplaatst worden: het is niet duidelijk of deze woningen ook daadwer-
kelijk verbouwd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat zij in de planning staan voor 
sloop (Sogelée en Van Galen 2007) of omdat de bewoners niet willen verbouwen.

Woningcorporaties hebben een belangrijke taak in de toewijzing van woningen 
(tk 2003/2004; vrom/vws 2007). In de praktijk blijkt de wijze van toewijzing nogal 
uiteen te lopen. Sommige corporaties wijzen gericht toe via persoonlijke bemidde-
ling, terwijl andere de markt meer haar werk laten doen. De laatste jaren werken veel 
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woningcorporaties aan verbetering van hun systeem om hun schaarse woningen te 
verdelen (Kuijpers 2007; Sanders 2004). Daarbij houden zij rekening met de personen 
die vanwege lichamelijke beperkingen behoefte hebben aan geschikte huisvesting, 
zodat een groot deel van de beschikbare woningen gereserveerd blijft voor de meest 
urgente doelgroep.

De doelstelling voor het wonen van ouderen in de Nota 64 luidt dat 55-plussers moeten 
kunnen beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun individu-
ele behoeften en ondersteund door zorgvoorzieningen op maat (tk 2004/2005). Het 
programma om deze doelstelling te realiseren is opgenomen in het actieplan Investeren 
in de toekomst (tk 2003/2004). Hierin staan streefwaarden voor de komende jaren. In de 
Nota 64 wordt dit actieplan gebruikt:

‘ Conform het Actieplan vrom / vws bedraagt de opgave tot en met 2009 255.000 
ofwel een tempo van 32.000 nultredenwoningen per jaar.
Voor de periode na 2009 wil het kabinet in een nieuw actieplan het tempo 
opnieuw bezien aan de hand van de dan gemeten behoefte. Stilstand bij 
vergrijzing is achteruitgang, want de vergrijzing levert een bewegend doel. 
Gezien de ambitie van evenwicht tussen vraag en aanbod in 2009 is de doel-
stelling van het actieplan een ruime voldoende (7) waard.
Het tekort in de categorie verzorgd wonen bedraagt op dit moment circa 41.000 
woningen bij een beschikbaarheid van 415.000 ofwel 9%. Dat is een onbevredigende 
situatie die zowel zijn oorzaak kan vinden in een tekort aan nultredenwoningen, in 
een onvoldoende zorgaanbod in de nabijheid of in een combinatie van beiden. Deze 
situatie waarderen wij op een 5. Volgens het actieplan komen tot en met 2009 99.000 
woningen met zorg beschikbaar, waarmee aan de vraag voldaan wordt. Dat is ruim 
voldoende (7). Totaal levert dat voor verzorgd wonen een 6,0 op.’2

In de Nota 64 zijn streefwaarden geformuleerd voor twee typen ouderenwoningen: 
‘nultredenwoningen’ en ‘verzorgd wonen’. Nultredenwoningen zijn woningen die 
intern en extern toegankelijk zijn. Dat is intern het geval als de woonkamer, de keuken, 
het toilet, de bad- of douchegelegenheid en ten minste een slaapkamer zonder trap-
lopen bereikbaar zijn en extern wanneer de woonkamer bereikt kan worden vanaf de 
straat zonder een trap te hoeven lopen (vrom 2007).3 Verzorgd wonen staat voor een 
speciaal voor ouderen bestemde woning, waar men zorg op afroep kan ontvangen. 
Zorg op afroep staat voor de mogelijkheid tot het in een ouderenwoning verkrijgen van 
verzorging of verpleging van een in de buurt gelegen bejaarden- of verzorgingshuis, 
een dienstencentrum of een steunpunt.4

De streefwaarden voor het aantal nultredenwoningen en verzorgd-wonen woningen 
zijn afgeleid uit ramingen van de woonbehoefte, de zogenoemde opgave voor geschikte 
woningen voor ouderen. Deze opgave bestaat uit drie elementen: het oplossen van het 
tekort (dat blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek van 2002), het opvangen van de 
vraag die ontstaat door de ontwikkeling van de bevolking (autonome groei), en het 
opvangen van de vraag die ontstaat door beleidsmatige aspecten (extramuralisering) 
(Sogelée et al. 2006).5
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In dit hoofdstuk gaan we op grond van de periodieke bevolkingsonderzoeken naar 
de woningbehoefte (Woningbehoefteonderzoek 2002 (wbo’02) en het Woononder-
zoek Nederland 2006 (woon’06)) voor de periode 2004 tot 2006 na hoe het gebruik 
van ouderenwoningen veranderd is. Over het aanbod van nultredenwoningen en ver-
zorgdwonenwoningen ontbreken landelijke gegevens. Merk het nuanceverschil op 
dat de streefwaarden in de Nota 64 geformuleerd zijn als beschikbare ouderenwonin-
gen en dat in de analyses in dit hoofdstuk het gaat over het gebruik van deze wonin-
gen door huishoudens met een persoon van 55 jaar en ouder. In 2006 had 40% van 
de huishoudens in Nederland ten minste een lid van 55 jaar of ouder. Ruim 15% van 
deze huishoudens woonde in een ouderenwoning. Van deze huishoudens kon circa 
30% gebruikmaken van zorg op afroep (verzorgd wonen). Bijna 32% van de 55-plus-
huishoudens woonde in een nultredenwoning (niet per se een ouderen woning) in 
2006 (niet weergegeven in een tabel). 

Bij de evaluatie van de streefwaarden is tevens gelet op subgroepen ouderen. Op 
grond van analyses van het datamateriaal (zie bijlage C) zijn de 55-plushuishoudens 
onderverdeeld naar leeftijd (van het oudste lid van het huishouden), motorische 
beperking (van het meest zorgafhankelijke lid) en huishoudenssamenstelling.

5.2 Realisering van streefwaarden

In de Nota 64 staat als streefwaarde dat er 255.000 extra nultredenwoningen beschik-
baar moeten komen voor ouderen voor 2010 om aan de vraag naar dit type woningen 
te voldoen. Dit betekent dat er per jaar ongeveer 36.000 bij moeten komen.6 Uitsluit-
sel over het al dan niet halen van deze streefwaarde kunnen we niet presenteren, 
omdat de gegevens uit het wbo’02 en het woon’06 over het gebruik van nultreden-
woningen niet vergeleken kunnen worden. Een nultredenwoning is in de vragenlijst 
van het wbo’02 anders gedefinieerd dan in die van het woon’06. Uit ander onder-
zoek is bekend dat in de periode 1995-2000 het totale aantal nultredenwoningen in 
de nieuwbouw is toegenomen, met 220.000 tot bijna 1,5 miljoen (Singelenberg 2003). 
Onderzoek naar de voorraad in de sociale huursector7 laat zien dat het aantal nultre-
denwoningen in Nederland gestegen is van circa 605.000 in 2005 naar ruim 615.000 
in 2006 (vrom-inspectie 2006). Deze gegevens zijn gebaseerd op kerngegevens van 
de, op grond van de Woningwet, toegelaten instellingen in de volkshuisvesting.

De tweede indicator van geschikte woningen in de Nota 64 bestaat uit de categorie 
verzorgd wonen. Het geschatte benodigde aantal tot 2010 is 99.000, ofwel 14.000 per 
jaar.8 Figuur 5.1 laat een stijgende trend zien in het absolute aantal huishoudens met 
een lid van 55 jaar of ouder, die in hun ouderenwoning zorg op afroep kunnen ont-
vangen, zoals hulp bij het aankleden, van een verzorgende uit het verzorgingshuis in 
de buurt.

Tabel 5.1 laat zien dat significant meer 55-plushuishoudens verzorgd wonen in 
2006 dan in 2002 het geval was (gestegen van 24,4% naar 30,4%). Het percentage 
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dat gebruik kan maken van zorg op afroep, is in 2006 ten opzichte van 2002 vooral 
toegenomen onder huishoudens met een lid dat een lichamelijke beperking heeft 
onder alle leeftijdsgroepen en huishoudenssamenstellingen (tabel 5.1). Deze resulta-
ten lijken te wijzen op zowel proactief als reactief woongedrag. De jongste ouderen 
zullen met het oog op mogelijke lichamelijke beperkingen in de toekomst gekozen 
hebben om alvast verzorgd te wonen. De toename onder de ‘oudere’ ouderen wijst 
op het verhuizen naar een ouderenwoning met zorg, vanwege problemen met de 
zelfredzaamheid in de vorige woning door lichamelijke beperkingen. Absoluut is het 
aantal ouderenwoningen van waaruit men zorg op afroep kan ontvangen, van onge-
veer 101.000 toegenomen naar 129.000 (tabel 5.1). Dit is een toename van ruim 7000 
woningen per jaar. Deze toename is te gering om aan de streefwaarde te voldoen.

Mogelijk is het gebruik van verzorgd wonen onderschat, vanwege de vraagstelling 
die gebruikt is om dit te meten. Respondenten moesten zelf aangeven of zij gebruik 
kunnen maken van verpleging of verzorging in de buurt. Sommige ouderen weten 
misschien niet dat zij in het verzorgingsgebied van een instelling wonen. Bovendien 
is deze vraag alleen gesteld aan degenen die in een ouderenwoning wonen, en is het 
goed mogelijk dat zij niet weten dat hun woning onder dit type valt. Verder ontbreekt 
de groep mensen die niet in een ouderenwoning woont, maar die wel gebruik kan 
maken van zorg op afroep. Het ministerie van vrom/Wonen,Wijken en Integratie 
en van vws gaan in 2008 een onderzoek uitvoeren naar de dekkingsgraad van de 
beschikbare zorg op afroep in Nederland. Dit wordt niet gebaseerd op gebruikers-
aantallen, maar het dekkingsgebied wordt vanuit het aanbod berekend, bijvoorbeeld 
via de aanwezigheid van zorgsteunpunten in een wijk (actieplan Beter (t)huis in de 
buurt, vrom/vws 2007).

Figuur 5.1
Ouderenwoningen waarin zorg op afroep verkrijgbaar is, onder huishoudens met een lid van ten 
minste 55 jaar, naar leeftijd, 1993-2006 (in absolute aantallen)
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Tabel 5.1
Aandeel ouderea huishoudens woonachtig in een ouderenwoning, dat beschikt over verzorgd 
wonen,b naar enkele achtergrondkenmerken, 2002 en 2006 (in procenten en, tussen haakjes, 
geschatte absolute aantallen x 1000, n = 4485; 3338)

 2002 2006

leeftijd

55-64 jaar*  9,2 (5)  12,7 (8)

65-74 jaar*  16,6 (21)  20,9 (25)

≥ 75 jaar*  32,2 (75)  39,3 (97) 

motorische beperking

geen beperking  21,4 (32)  20,1 (30)

lichte beperking*  21,0 (11)  29,0 (8)

matige beperking*  24,4 (31)  33,7 (50)

ernstige beperking*  32,1 (27)  41,9 (40)

huishoudensamenstelling

partner*  17,6 (23)  24,3 (35)

alleenstaand*  27,5 (78)  33,6 (94)

totaal*  24,4 (101)  30,4 (129)

a Ten minste een lid van het huishouden is 55 jaar of ouder.
b ‘Verzorgd wonen’ houdt in dat mensen in een ouderenwoning wonen waarin zij zorg op afroep kunnen ontvangen van 

een nabijgelegen steunpunt.
* Verschil 2002 en 2006 is significant bij p < 0,05.

Bron: VROM (WBO’02, WoON’06) SCP-bewerking

5.3 Betere indicatoren

Om te voldoen aan de doelstelling uit de Nota 64, dat een woning adequaat voor 
en afgestemd op de behoefte van de oudere bewoners moet zijn, behoort deze ten 
minste toegankelijk voor hen te zijn. De ruime meerderheid van de 55-plussers hecht 
veel waarde aan een goed toegankelijke woning (De Waal-Saulais et al. 2004). De 
indicator nultredenwoning meet de toegankelijkheid van de woning, maar dekt dit 
begrip niet volledig. In een nultredenwoning kunnen de belangrijkste ruimten van 
de woning bereikt worden zonder trap te hoeven lopen, wat voor veel mensen met 
een lichamelijke beperking problematisch is (De Klerk en Schellingerhout 2006; 
De Klerk et al. 2006). Echter, het enkel ontbreken van trappen is niet voldoende om 
een woning als toegankelijk te classificeren. Andere eigenschappen, zoals (te hoge) 
drempels of een te smalle doorgang van een deur, kunnen ook obstakels zijn. Zo 
heeft bijna 13% van de 75-plussers met een lichamelijke beperking moeite met het 
zich verplaatsen op dezelfde verdieping (De Klerk 2007). Vooral voor mensen die een 
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rollator of rolstoel gebruiken, is dit problematisch. Ruim 7% van de personen met 
een lichamelijke beperking die regelmatig gebruikmaakt van een rolstoel, vindt de 
eigen woning niet toegankelijk voor een rolstoel of rollator (De Klerk en Schellinger-
hout 2006). Het woon bevat gegevens over kleine aanpassingen, zoals aangepaste 
drempels of verbreding van de deuren, en over de noodzaak van deze aanpassingen 
voor de bewoner(s). Naast kleine kunnen meer ingrijpende aanpassingen aan de 
woning, zoals een traplift, eveneens de toegankelijkheid verbeteren. Het woon bevat 
gegevens hierover. Het is aan te bevelen in een volgende monitor ook het beschikken 
over kleine en grote woningaanpassingen als indicator voor de toegankelijkheid van 
de woning op te nemen.

Een tweede voorwaarde waaraan een woning moet voldoen om geschikt te zijn 
voor bewoning door ouderen, is dat zij er gebruik moeten kunnen maken van zorg-
voorzieningen op maat. Een geschikte indicator hiervoor is de indicator die in deze 
monitor gebruikt is: verzorgd wonen (zie ook Sogelée en Brouwer 2003). Naast ver-
zorgd wonen onderscheiden Sogelée en Brouwer een ander type huisvesting: wonen 
met (welzijns)diensten. Deze diensten omvatten huishoudelijke hulp, maaltijdverzor-
ging en lichte vormen van services als een huismeester. Verzorgd wonen is een betere 
indicator voor het meten van woningen met zorgvoorzieningen op maat, omdat 
niet alle voorzieningen die onder wonen met diensten vallen, noodzakelijk zijn voor 
ouderen om in een woning te kunnen blijven wonen.

Een derde indicator die ouderen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven 
wonen is de aanwezigheid van woninggebonden technologie. Dit begrip omvat 
zeer diverse vormen, zoals een personenalarmering, domotica en telemedicine. 
De meeste hiervan worden vaak alleen nog op experimentele basis aangeboden in 
Nederland en zijn vanwege de lage gebruikersaantallen niet geschikt om te moni-
toren. Het gebruik van alarmering kan wel gemeten worden. Bijna een vijfde van de 
ouderenwoningen had in 2002 persoonsgebonden alarmering (De Klerk 2004) en in 
het woon is een vraag hierover opgenomen.

In dit hoofdstuk is alleen aandacht besteed aan woningen voor zelfstandig 
wonende ouderen. In hoofdstuk 7 gaan we in op twee vormen van wonen voor 
ouderen in instellingen waarvoor streefwaarden zijn geformuleerd: kleinschalige 
woonvormen voor dementerenden en meerpersoonskamers in verpleeghuizen.

5.4 Conclusie

Het bleek mogelijk met de beschikbare data de groei van het aantal verzorgd-wonen-
woningen te evalueren: de toename met ruim 7000 woningen van dit type per jaar is 
te laag om de streefwaarde uit de Nota 64 te halen.

Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of 55-plussers in 2006 over meer nul-
tredenwoningen beschikten dan in 2002. Vanwege de gewijzigde vraagstelling in het 
woon ten opzichte van die in het wbo is in deze onderzoeken niet hetzelfde geme-
ten en kunnen de gegevens dus niet vergeleken worden. In overeenstemming met 
de ideeën van vrom (Sogelée en Van Galen 2007) stellen we voor de gegevens uit het 
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woon van 2006 als nulmeting te gebruiken. Het is dan aan te bevelen in volgende 
versies dezelfde vraagstelling te gebruiken. Het is vanzelfsprekend ook van belang 
dat vragen over woonvoorzieningen in dit onderzoek opgenomen blijven.

Uit onze analyses blijkt dat sommige subgroepen ouderen meer zorg op afroep 
krijgen dan andere (zie bijlage C). Sommige groepen hebben hier meer behoefte 
aan, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke beperkingen. Om te beoordelen of de juiste 
groepen voldoende gebruikmaken van geschikte woningen, is het wenselijk in een 
volgende monitor niet alleen de huisvestingsopgave voor alle ouderen te gebruiken, 
maar ook die voor bepaalde subgroepen in het bijzonder. Onderzoek laat zien dat 
vooral mensen met een lichamelijke beperking en 55-74-jarigen willen verhuizen, als 
zij in een ongeschikte woning wonen en een slechte gezondheid hebben. Het meren-
deel van de verhuisgeneigde ouderen wil in een nultredenwoning wonen (Kulberg 
2004). In een volgende monitor is het bovendien wenselijk onderscheid te maken 
naar bewoners van huur- of koopwoningen. Meer inzicht in welke subgroepen van 
ouderen geschikt gehuisvest zijn, kan helpen bij het efficiënt(er) oplossen van het 
tekort aan geschikte woningen, bijvoorbeeld door het gericht toewijzen van wonin-
gen in de huursector aan mensen met een lichamelijke beperking.9
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Noten

1 De bijdrage van nieuwbouw aan verzorgd wonen kan niet worden bepaald vanwege 
het ontbreken van gegevens over de realisatie van zorgsteunpunten (Sogelée en Van 
Galen 2007).

2 In de monitor Investeren in de toekomst wordt een ander procentueel tekort genoemd, 
41% (vraag naar 42.000 bij een beschikbaarheid van 101.0000 woningen in de catego-
rie ‘verzorgd wonen’).

3 Externe toegankelijkheid is in het wbo van 2002 anders omschreven dan in zijn 
opvolger, het WoON van 2006. In het WoON houdt externe toegankelijkheid in dat 
de woonkamer bereikt kan worden vanaf de straat zonder een trap te hoeven lopen. 
In het wbo gold een woning als extern toegankelijk als de voordeur bereikbaar was 
zonder een trap (vrom 2007).

4 De hier gebruikte definitie van de categorie verzorgd wonen wijkt iets af van de 
definities gebruikt in de Nota 64 en begeleidende Kamerstukken (tk 2002/2003; tk 
2003/2004; tk 2004/2005). Verzorgd wonen omvat in deze stukken niet per definitie 
een ouderenwoning. In deze monitor is het niet mogelijk exact dezelfde definitie als 
in de Nota 64 te gebruiken, omdat een routing in de vragenlijsten is ingebouwd waar-
door men de vraag over het ontvangen van zorg op afroep alleen kan beantwoorden 
als men aangegeven heeft in een ouderenwoning te wonen. 

5 De opgave geschikte woningen is gebaseerd op informatie uit de landelijke Woning-
behoefteonderzoeken (wbo’s) en de bevolkingsprognose Primos (2005) (Sogelée en 
Van Galen 2007). Het eerste element van de berekening van de opgave, het tekort, 
is het verschil tussen het huidige (aanbod) en het gewenste woningaanbod (vraag). 
De vraag bestaat uit de huidige bewoners en degenen die vragen naar een dergelijke 
woning, verminderd met de huishoudens die willen vertrekken (Sogelée en Van Galen 
2007). Het aanbod is afgeleid op basis van een vraag in het wbo naar de geschiktheid 
van de woning waarin de respondenten wonen. Om de autonome groei van geschikte 
woningen te bepalen, zijn de gebruikerspercentages van geschikte woningen uit 
het wbo’02 vermenigvuldigd met de omvang van de toekomstige bevolking in 2015. 
Hierbij is rekening gehouden met een verdeling in leeftijd, huishoudenssamenstel-
ling, geslacht en opleidingsniveau (Sogelée et al. 2006). Het laatste element van de 
opgave bestaat uit de invloed van extramularisering. In de berekening van de opgave 
is rekening gehouden met de afbouw van de intramurale capaciteit van verzorgings-
huizen, in de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg, en de extra 
vraag die hierdoor ontstaat naar andere woonvormen, zoals verzorgd wonen (Sogelée 
et al. 2006).

6 Het aantal benodigde woningen per jaar wijkt af van de aantallen genoemd in de Nota 
64. In deze monitor is ervan uitgegaan dat de opgave begint in 2003 en loopt tot 2010. 
In plaats van de opgave te delen door acht jaar is de opgave hierom gedeeld door zeven 
jaar. 

7 Het aandeel van de woningen in de sociale huursector in de totale woningvoorraad in 
Nederland is ruim 34%. 

8 De opgave voor verzorgd wonen en nultredenwoningen is ook berekend op basis van 
de nieuwe definitie. De opgave voor nultredenwoningen bedraagt dan 72.700 wonin-
gen per jaar tot 2010 (Van Galen en Sogelée 2007). De opgave tot en met 2015 bedraagt 
45.100 nultredenwoningen per jaar.

9 Behalve dat er voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen met beperkingen, is 
het ook noodzakelijk dat er voldoende van deze woningen voor ouderen zonder of met 
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lichte beperkingen zijn. Het is wenselijk een deel van de woningen niet gericht toe 
te wijzen aan subgroepen, maar ‘aan de markt over te laten’, zodat ouderen in staat 
zijn proactief te reageren op een mogelijk zorgafhankelijke toekomst (Sanders 2004). 
Bovendien wonen er ouderen zonder beperkingen in een geschikte woning, vanwege 
een (overleden) partner met beperkingen. Dit betekent dat het aanbod aan geschikte 
woningen verder zal moeten toenemen, omdat niet alleen de ouderen die gezien hun 
lichamelijke beperkingen behoefte hebben aan een geschikte woning, in deze wonin-
gen (willen) wonen, maar ook de meer vitale ouderen. Het risico bestaat bovendien 
dat een groter aandeel uit andere doelgroepen in de geschikte woningen zullen gaan 
wonen, bijvoorbeeld starters op de woningmarkt. Inspelen op de woonwensen van 
ouderen bij nieuwbouw kan dit probleem deels ondervangen (vrom-raad 2005).
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6 Gezond blijven

Maaike den Draak en Cretien van Campen

6.1 Bewegen zonder vallen

Gezond blijven is vanzelfsprekend van belang voor 55-plussers, te meer daar ouder 
worden zich meestal manifesteert in mankementen. Wie niet oud wil worden, moet 
vooral gezond blijven, lijkt het levensmotto van veel hedendaagse 55-plussers. Nu is 
gezondheid een veelzijdig fenomeen. Enerzijds zijn er veel factoren van invloed op 
(Hollander et al. 2006) en anderzijds raken gezondheidsproblemen verschillende 
levensdomeinen zoals elders in deze monitor te lezen valt (zie ook Hoeymans et al. 
2005c). Uit de vele mogelijkheden heeft het kabinet in de Nota 64: Ouderenbeleid in het 
perspectief van de vergrijzing twee indicatoren gekozen voor de monitor ouderenbeleid: 
het aandeel ouderen dat voldoende aan beweging doet (een leefstijlindicator), en het 
aandeel valongevallen onder ouderen dat medisch behandeld is (een uitkomstindica-
tor) (tk 2004/2005: 49). Het kabinet volgt, met andere woorden, de groep ouderen die 
voldoende beweegt zonder te vallen.1

Lichamelijke activiteit heeft een duidelijk gunstig effect op de gezondheid. Regel-
matig voldoende lichaamsbeweging verlaagt het risico op een aantal langdurige 
aandoeningen en kan een gunstige invloed hebben op het verloop van deze ziekten, 
zoals coronaire hartziekten, diabetes mellitus, darmkanker, osteoporose, beroerte 
en depressie (cdc 1999; Schuit en Van Leest 2005). Lichamelijke activiteit heeft 
daarnaast een gunstig effect op het (cognitief) functioneren van ouderen en op het 
immuunsysteem (Gezondheidsraad 2005). Lichaamsbeweging is dus een determi-
nant van gezondheid. Tegelijkertijd zijn een verslechtering van de gezondheid en 
een toename in beperkingen belangrijke redenen voor ouderen om te stoppen met 
sporten (Deeg en Visser 2007).

Valongevallen komen regelmatig voor bij ouderen en kunnen tot ernstige let-
sels leiden, waaronder heupfracturen. Omgekeerd ontstaan veel heupfracturen 
door een val. Ze hebben vaak ernstige gevolgen en zijn een belangrijke oorzaak van 
ziekenhuis- en verpleeghuisopnamen, verlies aan zelfstandigheid en verminderde 
kwaliteit van leven. Ze brengen veelal hoge medische en zorgkosten met zich mee 
en gaan gepaard met een verhoogde kans op overlijden binnen een jaar (cbo 2004; 
Van den Berg Jeths et al. 2004; Bulstra 2006; Lanting et al. 2006b; Saltzherr et al. 
2006). Deze verhoogde sterfte valt niet uitsluitend toe te schrijven aan de heupfrac-
tuur of de directe gevolgen ervan, zoals een chirurgische ingreep met anesthesie, 
complicaties na de ingreep en immobiliteit. Achter valongevallen gaat een breed 
scala aan gezondheidsproblemen schuil die het risico op een valincident vergroten. 
De slechte algemene gezondheidstoestand die een oudere al had voor de fractuur, en 
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de veelal aanwezige comorbiditeit beïnvloeden de prognose ook (cbo 2002; Bulstra 
2006; Lanting et al. 2006b). Valongevallen met een heupfractuur tot gevolg zijn dus 
een bekende determinant van sterfte en van verlies aan zelfstandigheid en mobiliteit. 
Tegelijkertijd zijn ze de uitkomst van een reeds bestaande gezondheidstoestand.

Beide indicatoren zijn dus relevant voor het gezond zijn en blijven van ouderen. 
Tussen lichaamsbeweging en valongevallen bestaat bovendien een relatie. Voldoende 
lichamelijke activiteit houdt de spieren in conditie, waardoor het risico op valonge-
vallen en fracturen relatief klein is. Fysiek actieve ouderen hebben bovendien een 
snellere reactietijd, wat de kans op vallen ook doet verminderen (cdc 1999; Gezond-
heidsraad 2005). Verscheidene valpreventieprogramma’s omvatten dan ook bewe-
gingsoefeningen, zoals het programma In Balans. In een aantal gevallen zijn deze 
bewezen effectief (cbo 2004; Faber et al. 2006; Hamerlynck et al. 2006).

6.2 Bewegen2

Uit de Nota 64 (p. 52):
‘Wat betreft sport en bewegen gaat het kabinet uit van minimaal 5 maal per 
week een half uur matig intensief bewegen. Daaraan voldoet nu ongeveer 43% 
van de 65-plussers. De volledige 100% zal door objectieve omstandigheden 
natuurlijk nooit bereikt kunnen worden, maar 70% moet vooralsnog uitein-
delijk haalbaar zijn. De huidige situatie waardeert het kabinet dan ook (op een 
schaal van 1 tot 10) met een 6,1. Dat is dus net een voldoende. De streefwaarde 
is in eerste instantie een ‘ruim voldoende’. Een 7 dus, wat inhoudt dat ongeveer 
50% aan de bewegingsnorm zou moeten voldoen. In de nota Sport, bewegen en 
gezondheid (2001) geeft het kabinet als streefcijfers aan dat in 2005 45% van de 
bevolking voldoet en in 2010 50%.’

De indicator die de Nota 64 hanteert op het terrein van bewegen en sport, is het per-
centage zelfstandig wonende 65-plussers dat volgens de continue monitor Bewegen en 
gezondheid van tno voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (nngb). In 
2003 was dit 43% (Ooijendijk et al. 2004). De nngb of beweegnorm geeft de mini-
male hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor het behoud en de verbetering 
van de gezondheid (Kemper et al. 2000). Voor volwassenen (18-plussers) is de norm 
gesteld op een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op ten minste vijf 
dagen per week.3

De monitor Bewegen en gezondheid maakt deel uit van het onderzoek Ongevallen 
en Bewegen in Nederland (obin) en is een continue enquête onder een steekproef 
van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder (Ooijendijk et al. 2004; Verweij 
et al. 2005). Deze respondenten krijgen twee vragen voorgelegd over hoeveel dagen 
in de week ze ten minste 30 minuten per dag even inspannend bewegen als stevig 
wandelen of fietsen. De ene vraag heeft betrekking op de zomer- en de andere op de 
winterperiode.4 Het exacte aantal minuten dat men beweegt, en een specificatie van 
de activiteiten komen hierbij niet ter sprake.



66 Gezond blijven

6.2.1 Realisering van streefwaarden
De concrete doelstelling die in de Nota 64 is verwoord, is een verhoging van het per-
centage normactieve 65-plussers naar circa 45% op korte termijn en vervolgens naar 
ongeveer 50% in 2010. Deze streefcijfers zijn dezelfde als die in de Nota Sport, bewegen 
en gezondheid van 2001 voor de gehele Nederlandse bevolking (vws 2001).5

De afgelopen jaren zijn verscheidene projecten op het terrein van bewegen door 
ouderen voortgezet of nieuw opgezet. Voorbeelden zijn: galm (Groninger Actief 
Leven Model) en de varianten hierop (zoals small, gallom en scala), de Task-
force 50+ Sport en Bewegen en de lokale varianten hiervan, Bewegen met Plezier 
(onderdeel van de flash!-campagne in 2005) en Bewegen en Gezondheid voor Seni-
oren (zie www.nisb.nl) (Stiggelbout et al. 2005; vws 2005; Willemsen 2006; nisb 
2007a). De interventies en hun eventuele bijdrage aan het bereiken van de streef-
waarden worden hier niet geëvalueerd. Wel schetsen we een algemeen beeld van de 
ontwikkelingen tussen 2000 en 2005 in het percentage normactieve ouderen.

Tussen 2000 en 2005 steeg het percentage ouderen dat voldoende beweegt (tabel 6.1). 
Het streefcijfer van 45% normactieve 65-plussers werd in 2004, dus nog voor 2005, 
gehaald en de doelstelling van 50% voor 2010 al in 2005.6

Tabel 6.1
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, bevolking van 65 jaar en ouder, 
2000-2005 (in procenten)

jaar percentage

2000 42

2001 39

2002 42

2003 43

2004 45

2005 52

Bron: TNO (OBiN’00-’05)

Aan het streefcijfer van 45% voldeden in 2005 de meeste oudere bevolkingsgroepen, 
ongeacht geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en ervaren gezondheid (tabel 6.2). 
Alleen van de 65-plussers die hun eigen gezondheid als slecht beoordeelden, voldeed 
slechts 21% aan de beweegnorm. Voor ouderen is een verslechtering van de gezond-
heid, vooral een toename in functionele beperkingen, een belangrijke verklarende 
factor voor het stoppen met sporten (Deeg en Visser 2007). Tegelijkertijd heeft licha-
melijke activiteit een gunstig effect op chronische ziekten en het (cognitief) functio-
neren (cdc 1999; Gezondheidsraad 2005). Oorzaak en gevolg lopen dus door elkaar.
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De groep met een slechte ervaren gezondheid blijft achter bij de gesignaleerde toe-
name tussen 2000 en 2005 in voldoende beweging, terwijl ouderen met een goede 
ervaren gezondheid verhoudingsgewijs juist fors meer zijn gaan bewegen (tabel 6.2). 
Daarnaast blijft de groei onder hoogopgeleiden enigszins achter waardoor het ver-
schil tussen hoog- en laagopgeleide 65-plussers kleiner is geworden.

Tabel 6.2
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, naar achtergrondkenmerken, bevolking van 
65 jaar en ouder, 2000-2005 (in procenten en verschil 2005-2000 in procentpunten)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-2000

geslacht

man 44 41 45 43 48 52 +8

vrouw 40 38 40 43 43 52 +12

leeftijd

65-74 jaar 43 42 47 45 49 54 +11

≥ 75 jaar 39 36 37 41 40 49 +10

opleidingsniveaua

hoog 46 48 47 54 55 +9b

midden 44 40 43 48 54 +10b

laag 36 41 43 42 50 +14b

ervaren gezondheid

goed 42 45 46 46 53 58 +16

matig 35 31 38 38 36 47 +12

slecht 19 17 24 23 34 21 +2

totaal 42 39 42 43 45 52 +10

a Hoog: universiteit en hbo; midden: havo/vwo en mbo; laag: vmbo/mavo en basisonderwijs.
b Verschil 2005-2001.

Bron: TNO (OBiN’00-’05); Ooijendijk et al. (2007)

De vraag is of de gesignaleerde trend van meer bewegen het gevolg is van een daad-
werkelijke toename, van een incidentele uitschieter (52% in 2005 is een groot ver-
schil met 45% in 2004) of dat er nog andere factoren een rol spelen. In de afgelopen 
jaren heeft bewegen sterk in de belangstelling gestaan, mede dankzij campagnes 
en acties zoals flash! (Fietsen, Lopen, Actiemomenten, Sporten en Huishoudelijk 
werk) en de associatie van bewegingsarmoede met overgewicht. De toegenomen 
bewustwording van het belang van bewegen en de groeiende bekendheid van Neder-
landers met de beweegnorm zullen van invloed zijn op de wijze waarop mensen een 
vraag over bewegen beantwoorden. Voldoende bewegen is de sociale norm geworden 
en mensen zullen meer dan voorheen geneigd zijn de vragen zodanig te beantwoor-
den dat zij aan de beweegnorm voldoen (Ooijendijk et al. 2007: 26-27), ook ouderen. 
Voor het beleid en de monitoring ervan zijn deze aspecten echter ook interessant. 
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De Nota 64 vermeldt immers dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (vws) ook projecten ondersteunt rond de beeldvorming over sport en bewegen 
door 50-plussers (vws 2005: 50).

Volgens Ooijendijk et al. (2007: 27) geven de tno-cijfers niettemin een duidelijke 
indicatie van de hoeveelheid lichaamsbeweging, waarbij zij dus waarschijnlijk het 
maatschappelijke belang dat de bevolking hecht aan bewegen, deels meewegen. 
Tussen 2000 en 2005 steeg het aandeel normactieve volwassenen (18-plussers) in 
Nederland van 44% naar 56%. Deze trend wordt bevestigd door de toename van de 
hoeveelheid tijd die 12-plussers gemiddeld besteedden aan lichamelijke activiteit 
(Ooijendijk et al. 2007; Tiessen-Raaphorst et al. 2007).

6.2.2 Betere indicatoren voor bewegen
In de voorgaande paragraaf bleek dat in 2005 meer dan 50% van de 65-plussers 
voldoende bewoog. Zelfs van de 75-plussers kreeg toen al bijna de helft voldoende 
beweging. De doelstelling voor 2010 werd dus vroegtijdig bereikt, wat aangeeft dat 
de streefwaarden mogelijk niet ambitieus genoeg waren en bijgesteld dienen te 
worden. Op hetzelfde moment zou men dan kunnen kiezen voor een alternatieve 
beweegindicator, de zogenoemde combinorm (zie hierna en bijlage D (te vinden via 
www.scp.nl)).

Naast de nngb en obin van tno zijn er alternatieve indicatoren en methoden 
ontwikkeld voor bewegen, zoals de combinorm. Een vergelijkende analyse is te 
vinden in bijlage D. Hierna gaan we kort in op een aantal van deze alternatieven. Op 
dit moment werkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) aan een 
project waarin verschillende methoden en normen met een objectieve maat (Acti-
Heart-meting) vergeleken worden. Eind 2008 kunnen uitspraken gedaan worden 
over de onderlinge verschillen, de validiteit en de geschiktheid voor specifieke 
doelen.

Net als tno publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) ieder jaar 
gegevens over het aandeel van de Nederlandse bevolking dat aan de nngb voldoet. 
In het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het cbs is de zogenoemde 
squash opgenomen, een door het rivm ontwikkelde vragenlijst. De squash-cijfers 
van het cbs vallen hoger uit dan de gegevens van tno uit obin, maar het squash-
percentage normactieve 65-plussers is sinds 2001 stabiel (tabel D.1). Een derde gege-
vensbron biedt nog een mogelijkheid tot vergelijking: het Tijdsbestedingsonderzoek 
(tbo) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (zie bijlage D).7

Voor het meten van de mate van lichamelijke activiteit in de bevolking bestaan 
meer indicatoren dan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (nngb) alleen. De 
nngb of beweegnorm geeft de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig 
is voor de instandhouding en verbetering van de gezondheid. Naast deze norm 
bestaat er een richtlijn voor het bereiken van een optimale fitheid en goede condi-
tie, de zogeheten fitnorm. Voor de verbetering van de fitheid is de intensiteit van de 
lichamelijke activiteit van groter belang dan voor de verbetering van de gezondheid. 
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De fitnorm adviseert volwassenen dan ook ten minste drie keer per week gedurende 
minimaal twintig minuten zwaar intensief actief te zijn. Om ouderen die wel aan de 
fitnorm maar niet aan de beweegnorm voldoen, toch binnen de groep van normac-
tieven te laten vallen, zou de zogenoemde combinorm een goed alternatief zijn. De 
combinorm combineert de beweeg- en fitnorm en beoordeelt of mensen aan ten 
minste een van beide voldoen (Kemper et al. 2000; Tiessen-Raaphorst et al. 2005; 
Wendel-Vos et al. 2007).

In vergelijking tot de jongere volwassenen is het verschil tussen de beweegnorm 
en de combinorm bij ouderen niet groot (zie bijlage D). De trend tussen 2000 en 2005 
voor de combinorm (tabel 6.3)8 is min of meer dezelfde als voor de beweegnorm 
(tabel 6.2).

Tabel 6.3
Voldoen aan de combinorm, naar leeftijd en ervaren gezondheid, bevolking van 65 jaar en ouder, 
2000-2005 (in procenten en verschil 2005-2000 in procentpunten)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-2000

leeftijd

65-74 jaar 47 46 51 49 55 58 +11

≥ 75 jaar 42 37 38 43 43 51 +9

ervaren gezondheid

goed 47 48 48 50 59 61 +14

matig 36 31 40 43 38 51 +15

slecht 19 17 24 23 34 21 +2

totaal 45 42 45 46 50 55 +10

Bron: TNO (OBiN’00-’05); Ooijendijk et al. (2007)

Inmiddels zijn in recente sportnota’s de streefcijfers voor de Nederlandse volwassen 
bevolking bijgesteld. De nota Tijd voor Sport van 2005 stelt als doel dat in 2010 65% 
van de volwassenen aan de combinorm voldoet, en de beleidsbrief De Kracht van Sport 
van 2007 heeft het over 70% van 18-plussers in 2012 (vws 2005; vws 2007a). Impliciet 
zijn de ouderen hierin vervat. De gehanteerde beweegnorm is niet langer de nngb 
maar de combinorm.

Een andere, negatief geformuleerde indicator van de mate van lichamelijke activiteit 
is het aandeel ouderen dat inactief is. Lichamelijke inactiviteit wordt beschouwd als 
een van de belangrijkste risicofactoren voor chronische ziekten (Wendel-Vos et al. 
2007). Inactiviteit vermindert de spierkracht en de regulatie van bewegingen, en leidt 
tot veranderingen in het spier- en skeletsysteem, het hart- en vaatstelsel en de her-
senen (Gezondheidsraad 2005). Ook voor mensen met een slechte gezondheid loont 
het meer te bewegen. Een inactieve leefstijl bij mensen met langdurige aandoeningen 
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verhoogt hun risico op overgewicht, functionele beperkingen en het verlies van zelf-
standigheid (nisb 2007b). Een verhoging van het activiteitenniveau zal bij inactieve 
personen een groter effect hebben op de gezondheid en fitheid dan bij reeds actieve 
personen. In de nngb voor 55-plussers staat dan ook expliciet vermeld dat voor 
niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, elke hoeveelheid lichamelijke 
activiteit is meegenomen (Kemper et al. 2000).

Inactiviteit wordt vaak gedefinieerd als geen enkele dag in de week voldoende 
lichamelijk actief zijn (Ooijendijk et al. 2007; Wendel-Vos et al. 2007). De indicator 
richt zich dus op de mensen over wie we ons gezien hun beweegpatroon de meeste 
zorgen moeten maken. Een deel van hen zal door een slechte gezondheid belem-
merd worden om (meer) te gaan bewegen. Op deze wijze is de indicator ook een 
indicatie voor een slechte gezondheid in het algemeen. De beweegnorm, fitnorm en 
combinorm zijn dit weliswaar ook, maar minder cru. Daarentegen is inactiviteit als 
indicator niet gericht op het gestelde beleidsdoel van voldoende beweging.

In 2003 was maar liefst een kwart van de 75-plussers en een op de elf 65-74-jarigen 
inactief (tabel 6.4). Het verschil tussen beide groepen hangt samen met verschillen 
in gezondheid en de mate van beperkingen. Het aandeel 65-plussers dat inactief is, 
nam tussen 2000 en 2005 af.

Tabel 6.4
Inactiviteit,a naar leeftijd, bevolking van 65 jaar en ouder, 2000-2005 (in procenten en verschil 
2005-2000 in procentpunten)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-2000

65-74 jaar 12 11 12 9 9 8 -4

≥ 75 jaar 28 28 30 25 25 19 -9

a Inactiviteit: op geen enkele dag in de week in zomer én winter ten minste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief 
(beweegnorm).

Bron: Ooijendijk et al. (2007)

Vrijwel alle oudere bevolkingsgroepen, ongeacht geslacht, leeftijd, opleidings niveau 
en ervaren gezondheid, voldeden in 2005 al aan het streefcijfer voor 2010 uit de 
Nota 64 (tabel 6.2). Speciale aandacht verdienen echter het lage percentage norm-
actieven onder mensen met een slechte gezondheid (21%) en het hoge percentage 
inactieven onder 75-plussers (19%, tabel 6.4). Deeg en Visser (2007: 187) merken 
terecht op dat het van belang is dat de afname in lichaamsbeweging op hoge(re) 
leeftijd en bij een verslechtering van de gezondheid beperkt wordt, bijvoorbeeld 
door ouderen met chronische ziekten of beperkingen meer ondersteuning te bieden. 
In de Nota 64 erkent men dit belang en stimuleert men de ontwikkeling van bewe-
gingsactiviteiten op maat, die passen bij de specifieke wensen en mogelijkheden van 
verschillende groepen, zoals ouderen met fysieke beperkingen. Maar de concrete 
beleidsdoelstelling in de Nota 64 en de bijbehorende indicator en streefwaarden gaan 
hieraan voorbij. De huidige doelstellingen zouden daarom aangescherpt kunnen 
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worden door het toevoegen van aanvullende streefwaarden voor het percentage inac-
tieven onder 75-plussers. Voor de komende jaren is de uitdaging daarnaast gelegen 
in het behouden van een hoog percentage normactieve 65-plussers en het voortzetten 
van een toenemende trend.

6.3 Valongevallen en heupfracturen9

De tweede streefwaarde voor gezondheid wordt als volgt geformuleerd in de Nota 64 
(p. 53):

‘Wat betreft valpreventie kijkt het kabinet vooral naar de ernst van de gevolgen 
van vallen. Nu belanden ongeveer 40.000 ouderen per jaar in het ziekenhuis 
als gevolg van valongevallen. Daarvan worden 15.000 ouderen opgenomen 
met een heupfractuur. Gezien de vaak ernstige gevolgen van een heupfractuur 
streeft het kabinet op termijn naar halvering van het aantal ziekenhuisop-
namen als gevolg van vallen, waarmee de huidige situatie op een schaal van 
1 tot 10 met een 5 wordt gewaardeerd. De geschatte doelmatigheid van val-
preventieprogramma’s bedraagt 10%. Voor 2010 legt het kabinet de doelstelling 
op een reductie met 1500 fracturen, waarmee een 6 wordt bereikt.’

De Nota 64 bleek onvoldoende duidelijk over de gehanteerde indicatoren en de ope-
rationalisering van de streefwaarden.10 Daarom zijn deze in overleg met het minis-
terie van vws en Consument en Veiligheid opnieuw vastgesteld. Naast valongevallen 
hebben we heupfracturen opgenomen als indicator, omdat veel van de heupfracturen 
bij ouderen ontstaan door vallen. Bovendien heeft een heupfractuur vaak ernstige 
gevolgen voor een oudere en brengt zij hoge medische en zorgkosten met zich mee.

De nieuwvastgestelde streefwaarden zijn in overeenstemming met de doelstel-
lingen van het letselpreventiebeleid van het ministerie van vws. Het letselpreventie-
beleid, dat wordt gevolgd door Consument en Veiligheid, heeft de volgende doel -
stellingen: 10% reductie van behandelingen op een afdeling Spoedeisende Hulp 
(seh) voor letsels in de periode 2001-2008 (zie vws 2003: 41) en 5% reductie van seh-
behandelingen van letsels in de periode 2008-2012. Dit betekent dat in 2005-2010 
naar een reductie van ongeveer 6% gestreefd wordt (na correctie voor de verande-
rende bevolkingsopbouw).

In Nederland zijn er meerdere bronnen met frequent verzamelde gegevens over 
valongevallen en ongevalletsels. Twee belangrijke bronnen zijn het Letsel Informatie 
Systeem (lis) van Consument en Veiligheid en de Landelijke Medische Registratie 
(lmr) van Prismant. Het lis registreert slachtoffers die na een ongeval, geweld 
of zelfbeschadiging zijn behandeld op een seh-afdeling van een steekproef van 
ziekenhuizen in Nederland (Den Hertog et al. 2005). Op basis van deze gegevens is 
het mogelijk een schatting van cijfers op nationaal niveau te maken, waarbij gekozen 
wordt voor vijf jaarsperioden in verband met de betrouwbaarheid. In het lis wordt 
de toedracht van het ontstaan van het letsel, zoals een val, geregistreerd. In de lmr 
staan gegevens over alle opnamen in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland en de 
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bijbehorende diagnoses (Den Hertog et al. 2005). De diagnoses zijn gecodeerd vol-
gens de icd-9 (International Classification of Diseases, 9th revision). Voor gegevens over 
de toedracht van het ontstaan van de letsels is de lmr minder betrouwbaar.

Het lis en de lmr verschaffen dus inzicht in de seh-behandelingen voor valon-
gevallen en de ziekenhuisopnamen met heupfractuur als diagnose. Gezamenlijk 
vormen deze bronnen en indicatoren een goede combinatie. De leeftijdgrens die we 
voor deze indicatoren hanteren, is 65 jaar en ouder, gelijk aan die voor de indicator 
op het terrein van bewegen.

Uit het lis hebben we de gegevens geselecteerd over alle seh-behandelingen 
vanwege privé-valongevallen. Tevens hebben we onderscheid gemaakt tussen onge-
vallen in verpleeg- of verzorgingshuizen (aannemend dat deze bewoners betreffen) 
en ongevallen elders. Uit de lmr komen de gegevens over alle ziekenhuisopnamen 
vanwege een heupfractuur na een privé-, sport- of arbeidsongeval (Valkenberg en 
Draisma 2007).

Zowel het lis als de lmr leveren gegevens over het absolute aantal behandelin-
gen. Trends hierin geven echter een vertekend beeld. Door de groei en vergrijzing van 
de bevolking neemt het absolute aantal heupfracturen bij 65-plussers in de toekomst 
toe (Van den Berg Jeths et al. 2004; Lanting et al. 2006a). Door deze gevoeligheid 
voor de bevolkingsopbouw voldoen absolute aantallen niet als indicator. Het is 
daarom beter om te kijken naar percentages die gecorrigeerd zijn voor de bevol-
kingsopbouw.

Om te bepalen of er sprake is van veranderingen in de ongevalscijfers in de loop 
van de tijd, heeft Consument en Veiligheid een methode ontwikkeld voor toepas-
sing op de gegevens uit het lis en de lmr.11 De trend over de laatste vijf jaarsperiode 
wordt door Consument en Veiligheid uitgedrukt in een percentage. Om trends over 
een langere periode dan vijf jaar weer te geven, wordt gebruikgemaakt van indexcij-
fers per vijf jaarsperiode. In principe wordt de trend gecorrigeerd voor veranderingen 
in de bevolkingsopbouw en, waar nodig, voor seizoens- en weersinvloeden (Valken-
berg en Draisma 2007).

6.3.1 Realisering van streefwaarden
De afgelopen jaren zijn een aantal projecten voor valpreventie voor ouderen voort-
gezet of nieuw opgezet. Voorbeelden zijn: de methode Halt! U Valt, de cursus In 
Balans, het Verbetertraject Valpreventie van het programma Zorg voor Beter in 
instellingen in de langdurende zorg, en Bewegen Valt Goed voor allochtone ouderen 
(www.kennisnetwerkvalpreventie.nl, www.veiligheid.nl, www.zorgvoorbeter.nl). 
De interventies en hun eventuele bijdrage aan de doelstellingen evalueren we hier 
niet. Wel geven we een algemeen beeld van de ontwikkelingen in valongevallen en 
heupfracturen.

Consument en Veiligheid heeft een analyse uitgevoerd over de jaren 2002 tot en 
met 2006. De gepresenteerde gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelde aantallen en 
percentages toe- of afname. Door afronding kan het voorkomen dat het totaal in een 
tabel afwijkt van de som van de afzonderlijke aantallen.
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Tabel 6.5
SEH-behandelingen na een valongeval van 65-plussers, 2002-2006

2002-2006

SEH-behandelingen gemiddeld aantal per jaar 66.000

trend SEH-behandelingen gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw −6%*

* Significant (p < 0,01).

Bron: Consument en Veiligheid (LIS’02-’06)

Tabel 6.6
Ziekenhuisopnamen vanwege een heupfractuur bij 65-plussers, 2002-2006

2002-2006

ziekenhuisopnamen gemiddeld aantal per jaar 14.000

trend ziekenhuisopnamen gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw −6%*

* Significant (p < 0,01).

Bron: Prismant (LMR’02-’06)

Jaarlijks komen naar schatting 66.00012 65-plussers op een seh-afdeling terecht voor 
behandeling na een valongeval (tabel 6.5), en worden er 14.000 in een ziekenhuis 
opgenomen vanwege een heupfractuur (tabel 6.6). In de periode 2002-2006 is, na 
correctie voor verandering in de bevolkingsopbouw, op beide gebieden een dalende 
trend waarneembaar. Deze dalingen lopen in de pas met de nagestreefde daling van 
ongeveer 6%.

In tabel 6.7 wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht. Het aantal seh-behan-
delingen na een valongeval en ziekenhuisopnamen vanwege een heupfractuur blijkt 
onder vrouwen groter dan onder mannen. Wel nam in de afgelopen jaren het aantal 
ziekenhuisopnamen bij de vrouwen sneller af dan bij de mannen.

Tabel 6.7
SEH-behandelingen na een valongeval en ziekenhuisopnamen vanwege een heupfractuur bij 65-
plussers, naar geslacht, 2002-2006

mannen vrouwen totaal

SEH-behandelingen valongeval gemiddeld aantal per jaar 16.000 50.000 66.000

trend SEH-behandelingen valongeval (%) gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw –7* –6* –6*

ziekenhuisopnamen heupfractuur gemiddeld aantal per jaar 3.200 11.000 14.000

trend ziekenhuisopnamen heupfractuur (%) gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw –3 –7** –6**

* Significant bij p < 0,05.
** Significant bij p < 0,01.

Bron: Consument en Veiligheid (LIS’02-’06); Prismant (LMR’02-’06)
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In tabel 6.8 wordt een onderscheid gemaakt naar twee leeftijdsgroepen in het aantal 
valincidenten: 65-74-jaar en 75 jaar en ouder. Het aantal seh-behandelingen is onder 
de 75-plussers tweemaal zo groot als onder de 65-74-jarigen en de afname in het 
aantal valincidenten is in de oudste groep beduidend kleiner. Eenzelfde patroon zien 
we bij de ziekenhuisopnamen vanwege een heupfractuur. Het aantal 75-plussers dat 
behandeld wordt, is bijna zesmaal zo groot en de afname van het aantal in de tijd is 
kleiner dan onder 65-74-jarigen.

Tabel 6.8
SEH-behandelingen na een valongeval en ziekenhuisopnamen vanwege een heupfractuur bij 
65-plussers, naar leeftijd, 2002-2006

65-74-jaar ≥ 75 jaar totaal

SEH-behandelingen valongeval gemiddeld aantal per jaar 22.000 44.000 66.000

trend SEH-behandelingen 
valongeval (%)

gecorrigeerd voor 
bevolkingsopbouw –12** –3 –6**

ziekenhuisopnamen heupfractuur gemiddeld aantal per jaar 2.100 12.000 14.000

trend ziekenhuisopnamen 
heupfractuur (%)

gecorrigeerd voor 
bevolkingsopbouw –9* –6** – 6**

* Significant bij p < 0,05.
** Significant bij p < 0,01.

Bron: Consument en Veiligheid (LIS’02-’06); Prismant (LMR’02-’06)

Tot slot is in tabel 6.9 het aantal seh-behandelingen uitgesplitst naar woonsituatie.13

Tabel 6.9
SEH-behandelingen na een valongeval bij 65-plussers, naar woonvorm, 2002-2006

thuiswonend
in verpleeg-/ 
verzorgingshuis totaal

SEH-behandelingen valongeval gemiddeld aantal per jaar 61.000 4.900 66.000

trend SEH-behandelingena (%) gecorrigeerd voor 
bevolkingsopbouw –7* 17* –6*

a De trendpercentages thuiswonend en verpleeg-/verzorgingshuis zijn berekend op basis van een analyseperiode van tien 
jaar, terwijl het totale trendpercentage is berekend op basis van een analyseperiode van twintig jaar.

* Significant bij p < 0,01.

Bron: Consument en Veiligheid (LIS’02-’06); Prismant (LMR’02-’06)

Tabel 6.9 laat zien dat hoewel onder de totale groep de valincidentie is afgenomen, 
deze onder de bewoners van instellingen fors is toegenomen. Dit heeft vermoede-
lijk te maken met de toename van de kwetsbaarheid van ouderen die in aanmer-
king komen voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Door de strenge 
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normen voor indicatie en het beleid om mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis 
te laten wonen, is de zelfredzaamheid van de bewoners van verzorgings- en ver-
pleeghuizen de laatste tien jaar afgenomen. De kans dat deze kwetsbare ouderen 
met hun verminderde motorische vaardigheden vallen is relatief groot. Toch toont 
het Verbetertraject Valpreventie van Zorg voor Beter aan dat het aantal valongevallen 
gereduceerd kan worden als instellingen maatregelen nemen. In de instellingen die 
meededen aan het verbetertraject, daalde het aantal mensen dat viel, met gemiddeld 
bijna 30% en ook het aantal gezondheidsklachten als gevolg van vallen ging omlaag 
(www.zorgvoorbeter.nl).

6.4 Spectrum van indicatoren voor gezond blijven

In 2005 zijn de twee indicatoren ‘bewegen’ en ‘vallen’ gekozen voor het monitoren 
van de gezondheid van ouderen. In de voorgaande paragrafen zijn deze indicatoren 
reeds kritisch besproken. In deze paragraaf bekijken we of dit passende indicatoren 
zijn voor de doelstelling van het gezondheidsbeleid en of er wellicht andere relevante 
indicatoren zijn.

De gekozen indicatoren staan beide dicht bij het gevoerde beleid en koppelen 
een cijfer aan (de effecten van) het desbetreffende beleid. Een nadeel is dat de twee 
indicatoren slechts twee aspecten van de gezondheid laten zien en andere buiten 
beschouwing laten, zoals de voedselconsumptie (leefstijl) en het voorkomen van 
onder- en overgewicht (gezondheidsuitkomst). Daarmee kan de huidige monitor een 
vertekend beeld geven wanneer de situatie op andere deelgebieden zich in een andere 
richting ontwikkelt. Het kan bijvoorbeeld goed gaan met ouderen op de gekozen 
indicatoren bewegen en vallen terwijl tegelijkertijd door slechte eetgewoonten het 
aandeel ouderen met overgewicht aan het toenemen is.

Een indicator wordt uitgedrukt in een kengetal dat een samenvatting geeft van 
een reeks basisgegevens over een bepaald onderwerp, waardoor eenduidig een 
trend kan worden gevolgd (De Hollander et al. 2006). De voorwaarden waaraan een 
indicator moet voldoen, is dat hij relevant, valide, betrouwbaar en meetbaar is (igz 
2007: 8). Idealiter zijn de benodigde gegevens eenvoudig beschikbaar en is er conti-
nuïteit in het verleden, heden en de toekomst waardoor een vergelijking door de tijd 
heen mogelijk is.

Er zijn in Nederland een aantal databronnen die met regelmatige frequentie gege-
vens verschaffen over een groot aantal gezondheidsindicatoren. Voorbeelden zijn 
het jaarlijkse Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cbs), het vierjaarlijkse14 Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo) van het scp, en de Lokale en Nationale Monitor gezondheid van ggd Neder-
land in samenwerking met het rivm, tno Kwaliteit van Leven en ActiZ.15 Deze 
laatste is nog in ontwikkeling en omvat een specifieke Monitor Gezondheid Ouderen 
(gzo), die een redelijk volledig overzicht van indicatoren biedt. Meer gedetailleerde 
informatie over de Monitor gzo en het pols is te vinden in bijlage E (te vinden via 
www.scp.nl). Wel dient opgemerkt te worden dat het pols, het avo en de Monitor 
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gzo uitsluitend gegevens bevatten over zelfstandig wonenden. Ouderen in instellin-
gen en tehuizen blijven in deze bronnen dus buiten beschouwing.

In de Nota 64 van 2005 is gekozen voor twee specifieke, beleidgerelateerde indi-
catoren. Omdat gezond blijven veel aspecten kent, zou men ook kunnen kiezen voor 
een generieke indicator van de gezondheidstoestand van ouderen. In deze paragraaf 
verkennen we twee wegen, enerzijds in de richting van enkele specifieke indicatoren 
die gekoppeld zijn aan speerpunten van het ouderenbeleid, anderzijds de weg naar 
een brede indicator van de gezondheid van ouderen.

6.4.1 Specifieke, beleidgerelateerde indicatoren
De Nota 64 kondigde, naast het beleid op de terreinen bewegen en valpreventie, ook 
maatregelen aan rond de vroegsignalering van geriatrische aandoeningen (met 
name dementie, zie ook hoofdstuk 7) en van ongunstige sociale omstandigheden. 
Het kabinet wilde onderzoeken of zogenoemde consultatiebureaus voor ouderen 
eraan bijdragen dat zij langer gezond blijven, waarbij de samenhang tussen verschil-
lende geriatrische voorzieningen (waaronder de ggd, de huisarts en de praktijk-
verpleegkundige) aan de orde zou moeten komen (Nota 64: 52). Aan dit voornemen 
werd echter geen concrete doelstelling gekoppeld. Mochten de uitkomsten van dit 
onderzoek positief zijn en er meerdere bureaus in Nederland gevestigd worden, dan 
zouden op termijn doelstellingen en indicatoren vastgesteld kunnen worden. Te 
denken valt aan structuur- en procesindicatoren die bijvoorbeeld duidelijk maken 
welk aandeel van de Nederlandse ouderen met vroegsignalering bereikt wordt en in 
hoeverre de diverse voorzieningen samenwerken. Voor het (indirect) meten van de 
uitkomsten zouden gezondheidsindicatoren, zoals die in de Monitor gzo, gebruikt 
kunnen worden.

Een begrip dat zou kunnen bijdragen aan de vroegsignalering van problemen en 
de zorgbehoefte van ouderen, is frailty (Fried 2004, 2001). Fragiliteit of broosheid 
( frailty) is een goede voorspeller van slecht functioneren, valongevallen, toenemende 
afhankelijkheid, afname van sociale contacten, ziekenhuisopname, institutiona-
lisering en sterfte. Fragiliteit is geassocieerd met beperkingen en functieverlies in 
verschillende domeinen en met comorbiditeit. Ondanks vele onderzoeken en publi-
caties die eraan zijn gewijd, is het concept echter nog niet duidelijk uitgewerkt en 
bestaan er diverse definities (Gezondheidsraad 2005; Gobbens et al. 2007).

Ook in Nederland zijn diverse onderzoeksprojecten gaande naar fragiliteit en 
de voorspellende waarde van het begrip, zoals dat van Gobbens et al. (2007) en van 
Q-consult in samenwerking met de vakgroep Geriatrie van de Radboud Universiteit 
(Q-consult 2007). In de toekomst, na verdere ontwikkeling en operationalisatie, en 
opname in bevolkingsonderzoeken zou fragiliteit een rol kunnen spelen bij de moni-
toring van de gezondheid van de oudere bevolking. Mogelijke interventies liggen 
dan op het terrein van fragiliteitscriteria die in principe veranderbaar zijn, zoals de 
behandeling van depressie, het vergroten van het gevoel van regie en het stimuleren 
van lichaamsbeweging (Deeg en Puts 2007).
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Daarnaast werd in de Nota 64 ook het thema van voeding en overgewicht als een 
belangrijk aandachtsgebied genoemd. Concrete doelstellingen en indicatoren 
werden echter niet gesteld. De Monitor gzo (ggd Nederland, rivm, tno en ActiZ), 
het pols (cbs) en de Voedselconsumptiepeiling (rivm en tno) zouden mogelijke 
gegevensbronnen voor een dergelijke indicator kunnen zijn (zie ook bijlage E).

Al met al is uit de diverse gegevensbronnen, zoals de Monitor gzo, een grote reeks 
specifieke gezondheidsindicatoren beschikbaar (zie bijlage E). Deze kunnen betrek-
king hebben op de gezondheidstoestand (zgn. uitkomstindicatoren) maar ook op 
de determinanten van gezondheid (zoals lichamelijke beweging) en op preventie en 
zorg (zoals valpreventie). Het zijn er echter te veel om in een monitor Ouderenbeleid 
op te nemen. Natuurlijk kan hieruit een aantal worden gekozen, maar dan blijft de 
vraag welke. Bovendien geven ze ieder apart slechts een beperkt deel van de gezond-
heid van ouderen weer. Hierdoor zou, zoals eerder opgemerkt, een vertekend beeld 
kunnen ontstaan. Een vraag is daarom welke samenvattende maat van gezondheid 
bruikbaar is voor het volgen van de algemene gezondheid van ouderen in Nederland.

6.4.2 Generieke gezondheidsindicatoren
De Wereldgezondheidsorganisatie (who) omschrijft gezondheid breed als een toe-
stand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en als meer dan de afwezigheid 
van ziekte en beperkingen (Young 1998). Gezondheid heeft dus vele dimensies. Het 
is dan ook niet eenvoudig om één indicator aan te wijzen die alle aspecten van het zo 
lang mogelijk gezond zijn en blijven van ouderen volledig dekkend weet te meten en 
kwantificeren.

Een samenvattende uitkomstindicator die meerdere dimensies (lichamelijk, psy-
chisch en sociaal) omvat en zowel relatief objectieve als subjectieve aspecten, is de 
Medical Outcomes Study 12-Item Short Form Health Survey, kortweg sf-12, een internatio-
naal veelgebruikt generiek meetinstrument om de gezondheidsgerelateerde kwa-
liteit van leven in bevolkingsenquêtes te meten. De sf-12 bestaat uit twaalf vragen, 
die in Nederland vanaf 2001 jaarlijks gesteld worden in de bevolkingsenquête pols 
van het cbs. De vragen hebben betrekking op de subdomeinen fysiek functioneren, 
fysieke rolbeperkingen, lichamelijke pijn, algemene evaluatie van de eigen gezond-
heid, vitaliteit, sociaal functioneren, emotionele rolbeperkingen en mentale gezond-
heid. Op basis hiervan worden vervolgens twee normscores berekend, een fysieke en 
een psychische component. Deze scores worden op zodanige wijze berekend dat zij 
in de algemene Amerikaanse populatie in 1998 beide gemiddeld 50 bedroegen (Ware 
et al. 1995; Hoeymans et al. 2005a; Van Campen et al. 2006).

In 2007 scoorden de Nederlandse 65-plussers 44,8 op de fysieke dimensie en 
53,7 op de psychische dimensie. Zij hebben in vergelijking tot de totale bevolking 
van 12 jaar en ouder een minder goede kwaliteit van leven op fysiek gebied, maar op 
psychisch gebied doen zij het iets beter (figuur 6.1). Onder 55-plussers is duidelijk te 
zien dat de fysieke kwaliteit van leven afneemt met het toenemen van de leeftijd; met 
name 75-plussers scoren relatief laag. De psychische kwaliteit van leven vertoont 
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geen samenhang met leeftijd. Op basis van andere meetinstrumenten blijkt evenwel 
dat cognitieve klachten toenemen met de leeftijd (Hoeymans et al. 2005b).

Figuur 6.1
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, naar leeftijd, bevolking van 12 jaar en ouder, 2007 
(score SF-12)

Bron: CBS (StatLine 2008)
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Tussen 2001 en 2007 schommelde de fysieke kwaliteit van leven van 65-plussers 
rond de 44,8. In de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder bleef deze stabiel 
(figuur 6.2). De psychische aspecten van de kwaliteit van hun leven zijn 65-plussers 
tussen 2001 en 2007 als iets beter gaan beoordelen (zie ook Van Campen en Den 
Draak 2007).

De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten met de sf-12, zou door 
haar samenvattende kwaliteiten en door de beschikbaarheid en continuïteit van de 
benodigde gegevens als een indicator voor het gezond zijn en blijven van ouderen 
gebruikt kunnen worden. Zij biedt alleen weinig aanknopingspunten voor concrete 
interventiemogelijkheden.
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Figuur 6.2
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, 12-plussers en 65-plussers, 2001-2007 
(score SF-12)

Bron: CBS (StatLine 2008)
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6.5 Conclusie

In de Nota 64 (tk 2004/2005) en de huidige monitor is gekozen voor de leefstijlindi-
cator ‘voldoen aan de beweegnorm’ en de gezondheidsuitkomst ‘valincidenten en 
heupfracturen’ om de gezondheid van ouderen in de tijd te volgen. Voor beide indi-
catoren zijn in 2005 streefwaarden voor de volgende jaren opgesteld. Voor bewegen 
is deze streefwaarde reeds eerder gehaald, behalve door personen met een als slecht 
ervaren gezondheid. De laatste groep wordt door functionele beperkingen belem-
merd om de beweegnorm te halen. Omdat de streefwaarden voor 2010 nu al gehaald 
zijn, zouden de normpercentages hoger gesteld kunnen worden voor de komende 
periode. Inmiddels hebben recente sportnota’s de streefcijfers voor de Nederlandse 
volwassen bevolking bijgesteld. Deze zouden expliciet voor het oudere deel van de 
bevolking overgenomen kunnen worden.16

De in 2005 gehanteerde indicator en streefwaarde voor ‘vallen’ bleken onvol-
doende duidelijk. In overleg met het ministerie van vws en de stichting Consument 
en Veiligheid is de indicator aangepast. De totale groep ouderen voldoen aan de aan-
gepaste streefwaarde. Dit geldt niet voor de bewoners van verzorgings- en verpleeg-
huizen, hetgeen vermoedelijk te maken heeft met de toename van de zorgzwaarte of 
hulpbehoevendheid van ouderen in instellingen in pakweg de laatste tien jaar. Toch 
laten valpreventietrajecten zien dat ook in instellingen het aantal valongevallen nog 
aanzienlijk gereduceerd kan worden.
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Met de normen voor bewegen en valincidenten zijn twee aspecten van de gezond-
heid van ouderen goed te volgen. Een aantal belangrijke aspecten blijft echter buiten 
beeld. Vanwege het beleidsbelang verwoord in de Nota 64 verdienen voeding en 
onder- en overgewicht een plaats in de monitor. Hetzelfde geldt voor vroegsigna-
lering van problemen en zorgbehoefte, waarvoor frailty (broosheid of fragiliteit) 
als indicator kan dienen. Een andere specifieke aanbeveling is de inactiviteit onder 
75-plussers te volgen.

Om zicht te houden op de gezondheidstoestand van ouderen in Nederland ver-
dient het tevens aanbeveling een samenvattende maat op te nemen, die informatie op 
veel terreinen bundelt in een of twee cijfers. De periodiek door het cbs en de ggd’s 
afgenomen Short Form 12 is een betrouwbaar en valide meetinstrument hiervoor.

Gezondheid, ten slotte, is een complex fenomeen en geen van de gekozen indi-
catoren is in staat is om directe effecten van overheidsbeleid in beeld te brengen. 
Daarvoor is het gezond blijven van ouderen te veel een resultante van niet alleen 
keuzen door de overheid, maar ook van andere factoren waaronder levenskeuzen van 
mensen en behandel- en zorgkeuzen van zorginstellingen en beroepsbeoefenaren.
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Noten

1 De Nota 64 ( p. 49) stelt een algemeen doel ten aanzien van ‘gezond blijven’, waarin 
de nadruk ligt op een gezonde leefstijl: ‘Gezond zijn – en vooral gezond blijven – ’ 
is voor ouderen de belangrijkste voorwaarde om aan de samenleving deel te nemen. 
In paragraaf 4.1. [van de Nota 64] is gezond blijven als eerste operationele doelstel-
ling opgenomen. Een gezonde ouderdom begint met een gezonde leefstijl op jongere 
leeftijd. Gezonde voeding, bewegen, roken en alcoholgebruik vragen aandacht. De 
factoren overgewicht, ongezonde voeding en bewegingsarmoede zijn bezig roken als 
gezondheidsprobleem te verdringen. Dat creëert grote toekomstige gezondheidsri-
sico’s.

2 Met dank aan W. Ooijendijk en K. Vermeulen van tno voor het leveren van gegevens 
uit OBiN. 

3 Volgens de nngb betekent matig intensieve activiteit voor 18-54-jarigen bijvoorbeeld 
stevig wandelen met 5-6 km/uur of fietsen met 15 km/uur. Voor ouderen van 55 jaar 
en ouder is de norm milder; voor hen krijgt een activiteit sneller het predikaat ‘matig 
intensief’. Wandelen met 4 km/uur en fietsen met 10 km/uur zijn bijvoorbeeld al 
voldoende. Bovendien tekent de norm aan dat voor niet-actieve 55-plussers, zonder of 
met beperkingen, elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol is (Kemper et al. 
2000; Stiggelbout et al. 2004).

4 Om aan de nngb te voldoen moeten mensen zowel in de zomer als in de winter 
normactief zijn.

5 De Nota sport stelt 45% als doel voor 2005 (vws 2001). De Nota 64 streeft echter naar 
45% in 2007 en noteert de situatie in 2003 (43%) als uitgangssituatie bij 2005  
(tk 2004/2005).

6 De cijfers zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, grootte van het huishouden, 
werkzaamheid, stedelijkheid en regio.

7 Door zijn lage frequentie (vijf jaarlijks) is het tbo minder geschikt om als bron te 
dienen voor de onderhavige monitor ouderenbeleid. 

8 De cijfers in de tabel zijn afkomstig van het OBiN, maar ook op basis van het pols 
(cbs) is het mogelijk percentages normactieven volgens de combinorm te berekenen.

9 Met dank aan H. Valkenberg, J.A. Draisma en M. Brugmans van de stichting Consu-
ment en Veiligheid voor het leveren van de gegevens en adviezen.

10 De herkomst van de geciteerde cijfers in de Nota 64 is onbekend. Ook was de doelstel-
ling vervat in absolute aantallen en had deze enkel betrekking op heupfracturen.  

11 Daarbij wordt met behulp van multipele regressieanalyses van maandaantallen een 
model gefit dat bestaat uit een of meer aan elkaar gekoppelde rechte lijnstukken, die 
ieder een vijf jaarsperiode bestrijken.

12 De landelijke schatting is gebaseerd op 38.580 geregistreerde cases in het Letsel 
Informatie Systeem.

13 In de gegevens over ziekenhuisopnamen kon dit onderscheid naar woonvorm niet 
gemaakt worden.

14 Door zijn lage frequentie (vierjaarlijks) is het avo minder geschikt om als bron te 
dienen voor de onderhavige Monitor ouderenbeleid.

15 ActiZ: brancheorganisatie van zorgondernemers.
16 Percentages en trends variëren nogal met de gekozen methode en gegevensbron. In 

2008 zal het rivm werken aan een onderzoek naar de onderlinge verschillen, validi-
teit en geschiktheid.
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7 Voldoende zorg van goede kwaliteit

Cretien van Campen

7.1 Zorg voor kwetsbare ouderen

De komende decennia neemt het aantal kwetsbare ouderen dat zorg nodig heeft, 
aanzienlijk toe (Berg Jeths et al. 2004; Jonker et al. 2007). De opgave is natuurlijk 
niet alleen meer zorg te leveren, maar ook zorg van goede kwaliteit, dat wil zeggen 
voldoende voorzienend in en toegesneden op de individuele hulpbehoefte. In de 
Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing (tk 2004/2005: 72) is dit ver-
woord als: ‘ervoor te zorgen dat er voldoende zorg van goede kwaliteit geleverd kan 
blijven worden voor die kwetsbare ouderen die deze zorg ook echt nodig hebben’. In 
de nota zijn zowel streefwaarden geformuleerd voor ‘voldoende zorg’ als voor ‘zorg 
van goede kwaliteit’.

Men heeft ervoor gekozen de streefwaarden voor voldoende zorg te operationali-
seren in termen van landelijke wachtlijstcijfers voor verpleging en verzorging (glo-
baal thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg). De streefwaarden voor 
kwalitatief goede zorg zijn gericht op de intramurale ouderenzorg en dan met name 
de verpleeghuiszorg.1 Zij betreffen de tevredenheid van bewoners, de kwaliteit van de 
woonomgeving en de kwaliteit van de zorgverlening in verpleeghuizen.

Het doel van de huidige monitor is niet alleen te toetsen in hoeverre de in de 
Nota 64 genoemde streefwaarden zijn gerealiseerd, maar ook de monitor verder te 
ontwikkelen (zie hoofdstuk 1). De analyse wordt beperkt door enerzijds het beschik-
bare cijfermateriaal en anderzijds de keuzen die in de Nota 64 zijn gemaakt. Zo gaat 
dit hoofdstuk alleen over ouderen die gebruikmaken van ouderenzorg en bij enkele 
indicatoren alleen over verpleeghuisbewoners. De nadruk ligt op de caresector en dan 
met name de verpleeghuiszorg. Daarmee blijft de curatieve ouderenzorg zoals de 
geriatrie, maar ook voorzieningen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) vallen, buiten beeld. Anders dan in de andere hoofdstukken is in dit hoofd-
stuk geen leeftijdsgrens aangehouden omdat de gegevens dat niet toelaten.

7.2 Voldoende zorg

Het kabinet verantwoordde zijn streefwaarde voor voldoende zorg als volgt in de 
Nota 64 (p. 80):

‘Om het beleidseffect van maatregelen voor de doelstelling “voldoende zorg van 
goede kwaliteit” te meten kijkt het kabinet allereerst naar de beschikbaarheid 
van zorg ten opzichte van de behoefte. Van de in totaal ongeveer 55.000 ouderen 
op de wachtlijst voor verpleging en verzorging zijn er op dit moment ongeveer 
20.000 wachtenden die nu helemaal geen zorg hebben. Sinds het jaar 2000 is 
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sprake van een specifiek op wachtlijstreductie gericht beleid. Daarvoor is veel 
extra geld uitgetrokken. Inmiddels zijn de wachtlijsten behoorlijk gedaald. De 
eerste peiling in mei 2000 gaf aan dat er in totaal ongeveer 102.000 wachtenden 
waren, waarvan circa 50.000 zonder enige vorm van zorg ter overbrugging. 
Ervan uitgaande dat wachtlijsten (dat wil zeggen mensen die langer dan de aan-
vaarde Treek normen wachten) in het geheel niet zouden mogen bestaan, ligt de 
totale wachtlijstontwikkeling sinds 2000 op 54% en de wachtlijst van mensen 
die helemaal geen zorg krijgen op 60% van het in te halen tekort. Dat levert een 
gemiddelde waardering voor beide metingen op van 5,7. Het kabinet vindt dat 
de achterstand in 2010 verder moet zijn ingelopen tot gemiddeld een 6,5.’

In deze monitor is aangesloten bij de landelijke wachtlijstregistraties, die sinds het 
begin van dit decennium jaarlijks worden bijgehouden. Ze zijn beschikbaar voor 
de periode 2000 tot en met 2007. In het totale aantal wachtenden voor verpleging 
en verzorging (V&V; d.w.z. awbz-gefinancierde thuiszorg, verzorgingshuiszorg of 
verpleeghuiszorg) zijn het aantal wachtenden onderscheiden volgens de toenmalige 
Treeknormen – langer dan zes weken wachtend op thuiszorg of verpleeghuiszorg 
of langer dan dertien weken op verzorgingshuiszorg – en vervolgens het aantal 
wachtenden met en zonder een vorm van overbruggingszorg (zie tabel 7.1). In 2005 
is de systematiek veranderd en is de wachtlijstregistratie onderdeel geworden van 
de awbz-brede zorgregistratie (azr). Tabel 7.1. biedt een overzicht van de landelijke 
wachtlijstcijfers voor verpleging en verzorging in de periode 2000-2007.2

Tabel 7.1
Wachtenden voor verpleging en verzorging, 2000-2007 (in absolute aantallen x 1000)

15 mei
2000

1 oktober
2003 

1 januari
2005 (AZR)

1 januari
2007 (AZR)

wachtlijst V&V 102 55 52 61

Treeknorm wachtlijst V&V 85 39

Treeknorm wachtenden zonder zorg 50 20

Bron: Van Rooij et al. (2007); Vernhout et al. (2007); Van Vliet et al. (2006)  

De in de Nota 64 genoemde streefwaarde en de bijbehorende waardering hebben 
betrekking op het aantal wachtenden in 2003 volgens de Treeknormen.

Omdat er sprake is van een trendbreuk in de wachtlijstregistratie door onder meer 
veranderde definities, verschillende gegevensbronnen en de invoering van de azr, is 
niet te bepalen of de streefwaarde gerealiseerd is. Zowel het College van verzekeraars 
(Van Rooij et al. 2007: 14) als het rivm (Westert en Verkleij 2006), die de wachtlijst-
gegevens geanalyseerd hebben, komen tot de conclusie dat het bepalen van een trend 
in de wachtlijstgegevens geen betrouwbare resultaten kan bieden.
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Een andere beperking is dat het totale aantal wachtenden geen beeld geeft van het 
aantal personen dat onvoldoende zorg ontvangt. Dit aantal bevat onder meer perso-
nen die een andere zorgvorm gekozen hebben dan waarvoor ze geïndiceerd zijn. De 
laatste twee jaren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) 
onderzoek laten doen naar hoeveel personen op de wachtlijst onvoldoende zorg ont-
vangen (Vernhout et al. 2007; Van Vliet et al. 2006). Deze groep wordt aangeduid als 
de categorie ‘problematisch wachtenden’, dat zijn personen met een geldig indica-
tiebesluit, voor wie niet binnen de Treeknormen passende zorg is te vinden en voor 
wie bemiddeling door het zorgkantoor of de zorgaanbieder nodig is. De aantekening 
‘bemiddeling’ in dossiers betekent dat de hulpvrager, de hulpverlener of het zorgkan-
toor te kennen heeft gegeven dat de huidige zorg onvoldoende is of niet past bij de 
zorg geïndiceerd door het Centrum indicatiestelling zorg (ciz). Volgens de tellingen 
van de zorgkantoren gaat het landelijk om de dossiers van circa 5000 personen, 
waaronder 3000 tot 3500 dementerende ouderen. Dat betekent dat circa 90% van de 
cliënten met een indicatiebesluit binnen de geldende Treeknormen de geïndiceerde 
zorg hebben gekregen (tk 2007/2008c).

De verhoudingen tussen de awbz, Wmo en Zorgverzekeringswet zijn enkele 
malen gewijzigd in de laatste jaren. Daardoor zijn de aanspraken op de awbz veran-
derd. Sinds 1 januari 2007 is bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging overgeheveld 
van de awbz naar de Wmo. De wachtlijstcijfers verwijzen daardoor niet elk jaar naar 
dezelfde groep personen die een indicatie voor V&V ontving.

Een nadeel, ten slotte, van de huidige azr is dat wanneer zorginstellingen 
geen melding maken van de aanvang van de zorgverlening, het op papier lijkt of 
de betrokkene nog steeds op zorg wacht. In 2007 ging dat om meer dan 100.000 
gevallen (Van Rooij et al. 2007). Het ministerie van vws hoopt dit in de toekomst te 
voorkomen door de bekostiging van zorg te koppelen aan de registratie in de azr 
(tk 2007/2008c).

7.2.1 Betere indicatoren voor voldoende zorg
Er zijn globaal twee oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde problemen moge-
lijk: 1) verbeter de betrouwbaarheid van de wachtlijstregistratie zodat deze bruikbaar 
wordt voor trendanalyses, en 2) ontwikkel aanvullende indicatoren die duidelijk 
maken of de geboden zorg ‘voldoende’ is.

Het College van zorgverzekeringen (cvz; Van Rooij et al. 2007) en het rivm 
(Westert en Verkleij 2006) hebben de hoop uitgesproken dat wanneer alle instel-
lingen wachtlijstgegevens volgens de azr-systematiek aanleveren, het probleem 
zichzelf zal oplossen. Investeringen in de continuïteit van de bestaande landelijke 
registraties zouden moeten leiden tot een ‘verdere harmonisatie van wachtlijstregi-
straties en -rapportages zodat een sectoroverstijgend beeld kan worden geschetst’ 
(Westert en Verkleij 2006).

Een aanvullend voorstel is de aandacht te richten op de personen die zelf of bij 
monde van een ander te kennen geven onvoldoende zorg te ontvangen, de eerder-
genoemde problematisch wachtenden. De omvang van deze groep is echter nog 
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moeilijk nauwkeurig vast te stellen. Idealiter zouden alle wachtenden daarover 
bevraagd moeten worden. Een praktische oplossing lijkt het aantal dossiers van 
wachtenden met de aantekening ‘bemiddeling’ te tellen.

Wellicht zou steekproefsgewijs survey-onderzoek onder wachtenden inzicht 
kunnen bieden in de omvang van de groep die onvoldoende zorg ontvangt. In ver-
schillende nationale surveys, zoals het Aanvullend voorzieningengebruik onder-
zoek (avo) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het WoonOnderzoek 
Nederland (woon) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (vrom), is een steekproef uit de bevolking uitgebreid bevraagd over 
hun behoefte aan verpleging en verzorging, de ontvangen indicaties voor awbz-zorg 
en het gebruik van verschillende zorgdiensten. Een voordeel van dit type onderzoek 
is dat het zicht biedt op het werkelijke zorgtekort vanwege de mogelijkheid de subjec-
tieve zorgbehoefte, de objectief geïndiceerde vraag en het daadwerkelijk gebruik te 
vergelijken.

7.3 Zorg van goede kwaliteit

Vanuit de gedachte dat ‘kwaliteit van zorg vooral wordt bepaald: 1) door de manier 
waarop cliënten door professionals bejegend worden; 2) door de omgeving waarin de 
zorg geleverd wordt; 3) door de inhoudelijke kwaliteit en de samenhang van de zorg-
handelingen zelf’ is in de Nota 64 gekozen voor drie streefwaarden op het terrein van 
de intramurale ouderenzorg (verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen). We bespreken ze hier in drie paragrafen: klanttevredenheid (§ 7.3.1), 
kwaliteit van de woonomgeving (§ 7.3.2) en kwaliteit van verpleeghuiszorg (§ 7.3.3).

7.3.1 Klanttevredenheid
Stichting Cliënt & Kwaliteit voert sinds 2000 klanttevredenheidsonderzoeken uit 
in – uiteindelijk alle – verzorgingshuizen en verpleeghuizen. In de Nota 64 is deze 
gegevensverzameling als basis gekozen voor het formuleren van de streefwaarde 
voor klanttevredenheid:

‘Wat betreft de cliënttevredenheid, gemeten door uitvoering van cliënttoetsen, 
zou het kabinet tevreden zijn als in 2007 het moment bereikt zou worden dat 
alle instellingen tenminste éénmaal getoetst zijn. Bij een gelijkmatig tempo 
zou sinds 2000 nu ongeveer 70% getoetst moeten zijn. Dat is 50%. De waarde-
ring op het eerste meetpunt is daarom een 7,1.’

In de Nota 64 wordt gesproken over de situatie in 2005 op basis van cijfers uit 2003. 
Bij een gelijkmatig tempo zou in 2005 ongeveer 70% van de verzorgings- en verpleeg-
huizen getoetst moeten zijn. Het ‘feitelijke’ cijfer van 50% in de nota dateert echter 
van 2003. Daarom hebben we opnieuw een gelijkmatige groeireeks van streefwaar-
den berekend hebben voor de periode 2001-2007, waarin alle instellingen eenmaal 
getoetst zouden moeten worden. Uitgaande van 100% toetsing in 2007 kan tussen 
het beginjaar 2000 en 2007 een rechte lijn getrokken worden, die per jaar de (gepro-
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jecteerde) streefwaarde aangeeft en die te vergelijken is met de feitelijke waarde. 
Figuur 7.1 geeft zowel de (geprojecteerde) reeks van streefwaarden voor de periode 
2001-2007 weer als de feitelijke waarden voor de periode 2003-2005 (Stichting Cliënt 
& Kwaliteit 2003, 2004, 2005).

De figuur maakt duidelijk dat de gerealiseerde waarden in 2003-2005 altijd boven 
de streefwaarden lagen. In 2005 was in 87% van de instellingen de klanttevreden-
heid getoetst, dat is ruim boven de geprojecteerde streefwaarde van 71%. In dit 
tempo moet de streefwaarde van 100% in 2007 gehaald zijn.3

Figuur 7.1
Nagestreefde en gerealiseerde toetsing van de cliënttevredenheid in verzorgingshuizen en ver-
pleeghuizen, 2001–2007

Bron: Stichting Cliënt & Kwaliteit (2003, 2004, 2005) SCP-bewerking
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Bij de keuze van deze indicator zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo zegt, 
ten eerste, de indicator niets over hoe de bewoners van de instellingen de zorg die 
zij ontvangen, ervaren en waarderen. Ten tweede geeft de indicator geen informatie 
over de tevredenheid van de gebruikers van thuiszorg, ongeveer driekwart van de 
gebruikers van verpleging en verzorging. En ten derde moet de indicator na 2007 ver-
vangen worden wanneer de 100% is gehaald (of er moet een nieuwe reeks metingen 
beginnen omdat de laatste alweer zeven jaar oud zijn).

Alternatieve indicatoren
Voorgaande kritiekpunten geven reden om uit te kijken naar een inhoudelijke indica-
tor die een breder domein bestrijkt. In de Rijksbegroting 2007 hanteert het ministe-
rie van vws reeds een meer inhoudelijke indicator: het aandeel instellingen dat naar 
het oordeel van cliënten/bewoners een voldoende scoort voor de kwaliteit van zorg. 



87Voldoende zorg van goede kwaliteit

Volgens vws was dat in 2004 voor 72% van de instellingen het geval (vws 2007b). In 
2008 zou dat percentage gestegen moeten zijn naar 80% en in 2011 naar 90% (vws 
2007b).

Het rivm presenteert een tijdreeks van de klanttevredenheid gebaseerd op de 
gegevens van de raadplegingen door Stichting Cliënt & Kwaliteit, waaruit blijkt dat 
de tevredenheid in de periode 2001-2004 ongeveer gelijk gebleven is (tabel 7.2). De 
bewoners van verzorgingshuizen waren gemiddeld tevredener dan de bewoners van 
verpleeghuizen.

Tabel 7.2
Gemiddelde tevredenheid over zorg en dienstverlening, cliënten/bewoners van verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen, 2001-2004 (schaalscore 0-4)

2001 2002 2003 2004 

verpleeghuizen 2,53 2,64 2,59 2,60 

verzorgingshuizen 2,77 2,75 2,77 2,77
Bron: Stichting Cliënt & Kwaliteit (2005) bewerking RIVM 
(http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o5197n26737.html)

Voor de periode 2001-2007 blijven de gegevens van de Stichting Cliënt & Kwaliteit de 
belangrijkste bron voor het vaststellen van de klanttevredenheid in verzorgings- en 
verpleeghuizen. Dit jaar verandert de landelijke verzameling van data hierover ingrij-
pend. Met ingang van 2008 leveren alle instellingen voor verpleging en verzorging 
(dus incl. de instellingen voor thuiszorg) gegevens over de klanttevredenheid in het 
jaardocument verantwoorde zorg. En alle instellingen gebruiken daarvoor de cq-
index (Consumer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, 
analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Door middel van een vra-
genlijst worden gebruikers van thuiszorg en bewoners van verzorgings- en verpleeg-
huishuizen gevraagd naar hun ervaringen met een groot aantal onderwerpen zoals 
het zorgplan, de lichamelijke verzorging, de veiligheid en de sfeer. Op basis van de 
antwoorden zijn vervolgens kwaliteitsscores te berekenen (Wiegers et al. 2007; zie 
ook www.centrumklantervaringzorg.nl).

7.3.2 Kwaliteit van de woonomgeving
Voor het tweede domein van de kwaliteit van de zorg richt de Nota 64 zich op de 
woningen voor mensen die gebruikmaken van intramurale en transmurale verpleeg-
huiszorg. Het kabinet zag in 2005 twee belangrijke opdrachten: het terugbrengen 
van het aantal meerbedskamers in verpleeghuizen en het bevorderen van kleinscha-
lig wonen voor ouderen.

Af bouw meerbedskamers in verpleeghuizen
Sinds de privacynota uit 1996 van de toenmalige staatssecretaris Terpstra is er beleid 
gevoerd om de privacy in verpleeghuizen te verbeteren. Dit beleid is geconcretiseerd 
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in het wegwerken van bestaande drie- en meerbedskamers en het realiseren van een- 
en (splitsbare) tweebedskamers in verpleeghuizen (cbz 2006). In 2005 waren er circa 
10.600 bedden van de in totaal circa 61.000 plaatsen in kamers voor meer dan twee 
personen (Nota 64: 78) In de Nota 64 staat de streefwaarde:

‘Het afbouwbeleid van bedden in meerbedskamers dateert van 1995. Toen 
waren er 22.000. De wens van de Kamer volgend zouden in 2006 alle kamers 
met meer dan twee bedden afgebouwd moeten zijn. In een gelijkmatig tempo 
zou de afbouw sinds 1995 bijna 20.000 bedden hebben moeten bedragen. Het 
zijn er feitelijk ongeveer 11.500. Daarmee scoort de huidige situatie een 5,8.’

Tabel 7.3 toont de feitelijke cijfers van de afbouw van meerbedskamers in verpleeg-
huizen in de periode 2003–2006 (CBZ 2006).

Tabel 7.3
Aantal plaatsen in meerbedskamers in verpleeghuizen, 2003-2006

 2003 2005 2006

3 bedden 1.100 1.600 1.600

4 bedden 14.400 14.600 13.200

5 bedden 900 600 400

6 bedden 1.500 900 200

totaal 20.900 17.700 15.400

Bron: CBZ (2006)

Tabel 7.3 laat zien dat de wens van de Tweede Kamer om in 2006 alle meerbedska-
mers afgebouwd te hebben, niet gehonoreerd is. Toen waren er nog 15.400 plaatsen 
in meerbedskamers in verpleeghuizen. De realisering van de streefwaarde is daarna 
door de staatssecretaris verplaatst naar het jaar 2010 (tk 2007/2008a).

Het College bouw zorginstellingen (cbz 2006) constateerde dat de daling van het 
aantal meerbedskamers zich in de afgelopen jaren sterk heeft doorgezet, maar ook 
dat het tempo verder omhoog moet om de streefwaarde (helemaal geen meerbedska-
mers meer) in 2010 te realiseren.

Bekijken we de trend op langere termijn (figuur 7.2), dan blijkt er sinds 1992 een 
duidelijke stijgende lijn te zijn in het aandeel kamers met een of twee bedden en een 
dalende lijn in het aantal meerbedskamers in verpleeghuizen.

De afbouw van meerbedskamers is een concrete, goed kwantificeerbare indicator 
om in de monitor te blijven gebruiken. De gegevens zijn helder, betrouwbaar en 
valide, getuige de analyses door het cbz (2006) en het is niet nodig naar een andere 
uit te kijken. Het aandeel een- en tweepersoonskamers in verpleeghuizen lijkt nog 
steeds de beste indicator om op eenvoudige en betrouwbare wijze de privacy van 
tehuisbewoners te volgen.
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Figuur 7.2
Aantal bedden per kamer in verpleeghuizen, 1992-2005

Bron: De Boer (2006); CBZ (2006)
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Kleinschalig wonen voor dementerenden
Het andere aspect van de kwaliteit van de woonomgeving betreft kleinschalige 
woonvormen voor dementerenden.4 Onderzoek laat zien dat dementerenden zich 
prettiger voelen en zelfstandiger leven in een kleinschalige woonvorm dan in een 
instelling (Wijnties 2004; Huijsman en Ludwig 1995). Nederland is laat begonnen 
met het omzetten van verpleeghuisbedden in plaatsen in kleinschalige groepshuis-
vesting voor mensen met dementie. Zweden zat al op 70% toen Nederland nog moest 
beginnen, volgens Singelenberg (2007). In de Nota 64 werd de volgende streefwaarde 
geformuleerd voor dit thema:

‘Wat betreft de concepten voor kleinschalig wonen voor dementerenden streeft 
het kabinet ernaar om in 2010 op een aandeel van 20% van de totale capaciteit 
uit te komen. Nu is dat 10%. Dat levert een waardering op van 5.’

Het aantal mensen met dementie neemt tussen 2005 en 2030 toe van bijna 200.000 
tot meer dan 300.000 (Van Waarde en Wijnties 2007). Van alle mensen met dementie 
woont 65% thuis, 18% in een verpleeghuis en 17% in een verzorgingshuis (Gezond-
heidsraad 2002). Ongeveer 35% van de dementerenden heeft dus behoefte aan inten-
sieve, residentiële psychogeriatrische zorg (Van Waarde en Wijnties 2007). Omdat 
de gegevens van niet alle zorgbehoevenden bekend zijn, maakten Van Waarde en 
Wijnties een schatting voor de verpleeghuiszorgbehoevenden. Tabel 7.4 geeft daaruit 
cijfers weer en vertaalt deze in termen van de streefwaarden uit de Nota 64.
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Tabel 7.4
Vraag en aanbod van kleinschalig wonen voor dementerenden (ín absolute aantallen x 1000 
en procenten)

2005 2010

personen met dementie 194 212

personen met behoefte aan verpleeghuiszorg 45 49

productieafspraak psychogeriatrische plaatsen in 
verpleeghuizen

37 38

plaatsen kleinschalig wonen 4 12

streefwaarde kleinschalig wonen / totale capaciteit (%) 10 20

gerealiseerd t.o.v. capaciteit (%) 12 32

gerealiseerd t.o.v. vraag (incl. wachtlijst 
psychogeriatrische afdeling verpleeghuizen) (%)

10 25

Bron: Van Waarde en Wijnties (2007) SCP bewerking

Tabel 7.4 laat zien dat het aantal plaatsen in kleinschalige woningen voor demen-
terenden tussen 2005 en 2010 stijgt van 4.000 naar 12.000. Ten opzichte van de 
totale capaciteit voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen stijgt het 
aandeel van kleinschalige wonen van 12% in 2005 naar 32% in 2010. Ten opzichte 
van de (stijgende) vraag neemt dit aandeel ook toe, zij het in mindere mate, van 
10% in 2005 naar 25% in 2010. De streefwaarde van 20% heeft betrekking op dat 
laatste en wordt volgens de prognose gehaald. De staatssecretaris heeft daarop de 
doelen aangescherpt, zoals zij schrijft in haar brief aan de Kamer van 31 mei 2007 
(tk 2006/2007a):

‘Om de toenemende vraag naar zorg voor mensen met dementie te kunnen 
beantwoorden en het keuze aanbod te blijven vergroten wil ik een intensive-
ring van de omslag naar kleinschalig wonen. Mede gelet op de demografische 
ontwikkeling zouden in de periode 2008-2011 voor 6000 mensen woonplaatsen 
moeten worden gerealiseerd, ofwel voor ongeveer 1500 mensen per jaar.’

Voor de monitor lijkt verbetering van de indicator niet nodig, op voorwaarde dat de 
totale intramurale en extramurale capaciteit voor mensen met dementie voldoende 
is. De indicator blijkt bruikbaar en realistisch, en kan aangescherpt worden, zoals 
de staatssecretaris onlangs gedaan heeft. Als in Zweden meer dan 70% kleinschalig 
woont (Singelenberg 2007) en in Nederland naar schatting 95% van de verpleeghuis-
bewoners met dementie in een kleinschalige woonvorm zou kunnen wonen (5% kan 
dat niet of wordt teruggeplaatst vanwege gedragsproblemen, Van Waarde en Wijnties 
2007), dan kan de streefwaarde van 20% in 2010 nog enkele slagen omhoog bijge-
steld worden in de komende jaren.
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7.3.3 Kwaliteit van verpleeghuiszorg
In 2004 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapport uit over de kwa-
liteit van de verpleeghuiszorg, dat veel beroering gaf (igz 2004). Slechts 40% van 
de verpleeghuizen voldeed aan de kwaliteitseisen van de inspectie. De zorg over de 
verpleeghuizen is terug te vinden in de keuze van kwaliteitsindicatoren in de Nota 64. 
Drie van de vier streefwaarden gaan alleen over verpleeghuiszorg, de vierde (klant-
tevredenheid) gaat over verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg.

In 2005 werd in de Nota 64 gekozen voor de volgende indicator voor de kwaliteit van 
professioneel handelen:

‘Uit het igz rapport bleek dat instellingen gemiddeld aan 67% van de normen 
voldoen. Slechts 22% van de verpleeghuizen voldoet aan alle normen. Om het 
belang van alle normen gewicht te geven neemt het kabinet het gemiddelde 
van deze percentages als meetpunt, waarmee de score op het meetpunt van de 
professionele kwaliteit op 4,5 komt.’

De Nota 64 vermeldt geen streefwaarde voor professionele verpleeghuiszorg. 
Wel wordt een gemiddelde streefwaarde voor alle gekozen kwaliteitsindicatoren 
genoemd, maar daaruit zijn geen streefwaarden voor dit onderdeel af te leiden.5

Nieuwe normen
Na het ‘rampjaar’ 2004 heeft de igz het toezicht verscherpt en heeft de verpleeghui-
zen die onder de maat bleven, in 2005 wederom bezocht. Het aandeel dat aan alle 
igz-normen voldeed, steeg van 22% in 2004 naar 85% in 2005 door haar intensieve 
begeleiding (igz 2005, 2006).6 In de jaren 2006 en 2007 heeft de igz nieuwe normen 
ontwikkeld (Plexus 2007), die opgenomen zijn in het nieuwe Kwaliteitskader ver-
antwoorde zorg (Stuurgroep Verantwoorde Zorg 2007). Uit een vergelijking van de 
kwaliteitsscores volgens de oude en de nieuwe normen bleek dat deze nauwelijks 
samenhangen. De correlatie tussen de oordelen over de huizen in 2004 en 2006 bleek 
laag (Plexus 2007).

De landelijke gegevens van de nieuwe beoordelingssystematiek komen in de 
zomer van 2008 voor het eerst beschikbaar in de jaardocumenten verantwoorde zorg 
(Stuurgroep Verantwoorde Zorg 2007). Vanaf dat moment kan een nieuwe start met 
de monitoring van de kwaliteit van verpleeghuiszorg gemaakt worden.

Er komen gegevens van twee typen indicatoren beschikbaar. Ten eerste zorgin-
houdelijke of professionele indicatoren over onderwerpen als decubitus, valinciden-
ten en incontinentie. De zorgorganisatie meet deze zelf, deels op cliëntniveau en 
deels op organisatieniveau aan de hand van registratievragen. Het tweede type zijn 
de cliëntervaringsindicatoren, die worden gemeten door cliënten of hun vertegen-
woordigers via een standaardvragenlijst naar hun ervaringen met de zorgverlening 
te vragen. De cliëntenraadpleging wordt eens per twee jaar uitgevoerd door een 
geaccrediteerd meetbureau, dat de cliëntgebonden indicatoren uit het Kwaliteits-
kader zal meten met de speciaal voor de sector ontwikkelde cq-Index verpleging, 
verzorging en thuiszorg (vv&t) (Wiegers et al. 2007).7
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Vanaf de zomer van 2008 leveren alle zorginstellingen in de sector verpleging en 
verzorging standaardkwaliteitsgegevens aan. Deze worden centraal verzameld en 
publiek gemaakt op de website www.zorgvoorbeter.nl, zodat klanten zorginstel-
lingen kunnen vergelijken. Men streeft ernaar de data van individuele instellingen 
te aggregeren tot een landelijk bestand waaruit monitorgegevens geput kunnen 
worden.8

Onze conclusie is dan ook dat voor toekomstige monitors van het ouderenbeleid 
andere indicatoren (en bijbehorende streefwaarden) voor de kwaliteit van profes-
sionele zorg ontwikkeld moeten worden. Het verdient aanbeveling deze indicatoren 
niet te beperken tot de verpleeghuiszorg, en uit te breiden naar de gehele sector 
verpleging en verzorging en in de toekomst ook naar de curatieve sector, met name 
de klinische geriatrie. De gegevens daarvoor van individuele instellingen komen in 
2008 in de jaardocumenten verantwoorde zorg beschikbaar in een database. In de 
volgende paragraaf gaan we in op de mogelijkheden van deze data als bron voor de 
monitoring van de kwaliteit van de ouderenzorg in eventueel volgende edities van 
deze monitor.

7.4 Conclusie

De Nota 64 gaf in 2005 twee rapportcijfers, een voor voldoende zorg en een voor 
kwalitatief goede zorg. Beide cijfers zijn gebaseerd op gemiddelden van cijfers 
van verschillende indicatoren. Bij de bespreking van de afzonderlijke indicatoren 
kwamen al enkele kritiekpunten naar voren, die we hier nog eens samenvatten en 
veralgemeniseren:
– De streefwaarden zijn gemiddelden van appels en peren: het zijn onvergelijkbare 

eenheden en afkomstig uit zeer verschillende typen bronnen (bv. registraties en 
surveys).

– Er is te veel focus op verpleeghuiszorg. Slechts een klein deel van de ouderen ont-
vangt verpleeghuiszorg. Een groot deel ontvangt thuiszorg. De kwaliteit van de 
thuiszorg wordt niet gewaardeerd in de huidige streefcijfers.

– De bronnen zijn niet altijd betrouwbaar (bv. wachtlijsten). Wetenschappelijke 
toetsing van de cijfers ontbreekt in veel gevallen.

– De gebruikte cijfers zijn niet altijd valide. Het aantal bezochte instellingen door 
de Stichting Cliënt & Kwaliteit zegt bijvoorbeeld niets over de tevredenheid van de 
cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen.

– De tijdreeksen zijn soms gebroken (bv. professionele zorg, wachtlijsten).

Sommige indicatoren zijn bruikbaar gebleken, zoals de indicatoren voor de kwa-
liteit van de woonomgeving, de andere zijn echter om verschillende redenen niet 
(meer) bruikbaar voor eventuele toekomstige monitors ouderenbeleid. De wachtlijst-
registraties vertonen trendbreuken. De indicator van klanttevredenheid is niet valide 
(meet niet wat hij zou moeten meten). De indicator voor de professionele kwaliteit is 
te smal (doet alleen uitspraken over verpleeghuiszorg) en vertoont een trendbreuk.
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De conclusie luidt dat de indicatoren voor woonkwaliteit gecontinueerd kunnen 
worden en dat voor de indicatoren van voldoende zorg, klanttevredenheid en profes-
sionele kwaliteit naar andere uitgekeken moet worden.

Welke databronnen zijn daarvoor beschikbaar? Voor het volgen van de klanttevre-
denheid en de professionele kwaliteit komen vanaf zomer 2008 in het kader van de 
verzameling jaardocumenten verantwoorde zorg landelijk data beschikbaar van alle 
zorginstellingen in de sector verpleging en verzorging (Stuurgroep Verantwoorde 
Zorg 2007).

Dit suggereert misschien dat de alternatieve indicatoren daarmee klaar liggen. 
Dat is allerminst zo. De data komen beschikbaar. Daarna zullen wetenschappers 
indicatoren moeten ontwikkelen op basis van door de overheid geformuleerde doel-
stellingen. In samenspraak kunnen wetenschap en overheid vervolgens streefwaar-
den formuleren.

Samengevat komt de aanbeveling neer op het volgende (zie schema 7.1).

Schema 7.1
Voorstel aanpassing van de indicatoren van de kwaliteit van de ouderenzorg en beschikbare 
bronnen

 indicator bronnen

A voldoende zorg

aandeel zorggebruikers en wachtenden dat (on)
voldoende professionele zorg ontvangt

wetenschappelijke verbetering van huidige wachtlijstregi-
stratie of periodieke wetenschappelijke bevolkingsenquête 

B woonkwaliteit 

B1 afbouw aantal bedden in meerbedskamers 
(> 2 bedden) verpleeghuizen

huidige indicator handhaven

B2 percentage kleinschalig wonen voor dementerenden 
van totale capaciteit psychogeriatrische afdelingen in 
verpleeghuizen

huidige indicator handhaven

C verantwoorde zorg

C1 cliënttevredenheid

gemiddelde score op Consumer Quality Index VV&T jaardocument verantwoorde zorg (vanaf 2008)

C2 professionele kwaliteit

gemiddelde van de mate waarin verpleeghuizen aan 
IGZ-normen voldoen

jaardocument verantwoorde zorg (vanaf 2008)
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Noten

1 Die toespitsing op verpleeghuiszorg was onder meer ingegeven door de negatieve 
berichtgeving over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en de media.

2 Definitie van wachten: alle cliënten die niet alle geïndiceerde functies ontvangen, die 
andere functies ontvangen dan waarvoor ze zijn geïndiceerd, of die minder dan de 
geïndiceerde klasse(n) zorg ontvangen. (Van Rooij et al. 2007: 12)

3 De rapportages voor 2006 en 2007 waren op het moment van schrijven nog niet 
beschikbaar.

4 Kleinschalige woonvormen vallen onder ziekenhuisbouw en worden in dit hoofdstuk 
besproken. Wonen met zorg valt onder woningaanpassingen en komt in het hoofd-
stuk 5 aan de orde.

5 De balans opmakend komt de gemiddelde waardering voor de drie kwaliteitsmeet-
punten op een 5,7. Het kabinet vindt dat de score in 2010 verder moet zijn verbeterd tot 
gemiddeld een 6,5. (Nota 64: 80).

6 Inmiddels is dit percentage weer gestegen, zo blijkt uit een rapport van de igz (2008), 
dat verscheen op de valreep van het ter presse gaan van dit rapport.

7 Het inspectieformulier van de igz, dat elke organisatie de afgelopen drie jaar heeft 
ingevuld, houdt op te bestaan. Het formulier is geïntegreerd in het kwaliteitskader.

8 Zie de recente stand van zaken op www.verantwoordezorg.nl.
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8 Waardig sterven

Sjoerd Kooiker1

8.1 Waardig sterven is meer dan palliatieve zorg

De Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing (tk 2004/2005) begint met 
het formuleren van de basiswaarden waaraan een beschaafde samenleving moet vol-
doen als het gaat om de ouderen in haar midden. De laatste basiswaarde die de Nota 
noemt, is ‘waardig sterven’. In een beschaafd land moeten ouderen waardig kunnen 
sterven (p. 43). Wie daar even over nadenkt, zal zich realiseren dat waardig kunnen 
sterven meer is dan goede palliatieve (terminale) zorg en eigenlijk alle aspecten van 
het levenseinde omvat.

Alvorens we de operationalisering van het begrip ‘waardig sterven’ in beleidsindi-
catoren onder de loep nemen, is het van belang te bedenken dat het levenseinde een 
heel delicate levensfase is waarover veel verschillende opvattingen bestaan, die sterk 
van cultuur en tijdgeest afhankelijk zijn. In de Nota 64 (p. 81) is dat ook heel nadruk-
kelijk verwoord.

‘ Het kabinet meent dat rondom het levenseinde zorgvuldig moet worden 
gehandeld, in overeenstemming met de daarvoor bestaande opvattingen in de 
samenleving. Over een langere termijn zijn die opvattingen aan verandering 
onderhevig en dat kan tot bijstelling van beleid leiden.’

De overheid ziet voor zichzelf een bescheiden rol weggelegd: ‘Het kabinet wil daarbij 
eerder een volgend dan een agendazettend beleid voeren’ (Nota 64: 81). Concreet 
noemt het in de Nota: faciliteren van mogelijkheden en toetsen van beslissingen 
(rond het levenseinde). Met dat laatste haakt de Nota aan bij de discussie over 
euthanasie. Het is die discussie die in de jaren negentig het startpunt vormde voor de 
intensievere overheidsbemoeienis met palliatieve zorg in de terminale fase. In 1996 
was er onder politici het vermoeden dat de vraag naar euthanasie wellicht voort-
kwam uit gebrek aan pijnbestrijding en overige vormen van palliatieve zorg (Onwu-
teaka-Philipsen et al. 2007a). Betere palliatieve zorg zou dan tot minder verzoeken 
om euthanasie kunnen leiden. Er ontstond politiek draagvlak voor een stimulering-
programma ‘palliatieve zorg’ omdat zowel voor- als tegenstanders van euthanasie 
er belang bij hadden om iets te doen aan de relatieve achterstand van deze zorg in 
Nederland ten opzichte van andere landen (Kennedy 2006). De invalshoek die men 
in de Nota 64 kiest voor de operationalisering van waardig sterven, is niet los te zien 
van dit stimuleringsprogramma in de periode 1997-2004. Het richtte zich vooral op 
de organisatie van de palliatieve zorg en (nog) niet expliciet op de kwaliteit ervan of 
op de operationalisering van ‘waardig sterven’ als begrip.2 Voor de organisatie heeft 
de overheid vervolgens wel een duidelijke keuze gemaakt. Zij vindt dat palliatieve 
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terminale zorg zoveel mogelijk deel moet uitmaken van de reguliere zorg en tot het 
takenpakket hoort van generalistische zorgverleners (Mistiaen en Francke 2004: 13). 
Er moesten regionale netwerken komen met een landelijke dekking en met na- en 
bijscholing moest de deskundigheid worden bevorderd (vws 2001, 2002). Met andere 
woorden: de generalistische reguliere zorg moet in staat gesteld worden om goede 
palliatieve zorg te leveren. En voorkomen moet worden dat er een verschuiving naar 
instellingen plaatsvindt met een gelijktijdige uitholling van de palliatieve zorg in 
bijvoorbeeld de thuissituatie en de eerste lijn.

8.2 De realisering van de streefwaarden

De Nota 64 is geschreven terwijl het stimuleringsprogramma ten einde liep. Het is 
dus begrijpelijk dat de indicatoren om het beleid te evalueren vooral in de geest van 
dat programma zijn geformuleerd. De realisering van een sluitend netwerk van zorg-
verleners en instellingen die palliatieve terminale zorg verlenen, heeft de nadruk 
gekregen.

De streefwaarden in de Nota zijn gerelateerd aan de faciliterende beleidsmaat-
regelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en zijn 
organisatorisch van aard. De gegevens om te berekenen of de streefwaarden gehaald 
worden, staan in de Monitor palliatieve zorg van het Nivel, die is opgezet om de vor-
dering in de realisering van het faciliterend beleid kwantitatief te volgen. De eerste 
uitgave van deze monitor verscheen in 2004 met cijfers over datzelfde jaar (Mistiaen 
en Francke 2004). Nadien zijn nog gegevens verzameld in 2005 en in het voorjaar van 
2006 (Mistiaen et al. 2006). Hierna is de monitor afgesloten. De cijfers in de Nota 64 
zijn ontleend aan de monitor over het jaar 2004.

De streefwaarden hebben betrekking op vier aspecten en vier scores op indicatoren. 
Op een vrij eenvoudige wijze zijn de onderzoeksresultaten van de genoemde monitor 
destijds vertaald in rapportcijfers. De vier aspecten van palliatieve terminale zorg die 
in de Nota 64 centraal staan, zijn:
1 De integratie van de palliatieve terminale voorzieningen (ptz) in netwerken van 

palliatieve-zorgverleners.
2 De stand was in 2005 (maar dus gemeten in 2004): 89% van de palliatieve termi-

nale voorzieningen (ptz-voorzieningen) is nu onderdeel van een netwerk pallia-
tieve zorg (Mistiaen en Francke 2004: 26). Dat percentage is in de nota vertaald als 
een score (rapportcijfer) 8,9.

3 Landelijke dekking van consultatievoorzieningen palliatieve zorg.
4 Het Nivel vermeldt in de monitor van 2004 dat de consultatievoorzieningen ver-

spreid zijn over alle regio’s waar Integrale Kankercentra (ikc’s) zijn gevestigd en 
dus over het hele land. De Nota 64 concludeert dat de landelijke dekking gerea-
liseerd is en verbindt daar de score (rapportcijfer) 10 aan (Mistiaen en Francke 
2004: 33 ; Nota 64: 84; Mistiaen et al. 2005).

5 Integrale kankercentra (ikc’s) moeten een afdeling palliatieve zorg hebben opge-
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zet en beschikken over een afdelingsspecifiek beleids- en/of activiteitenplan. De 
stand in 2005 is dat deze doelstelling is gerealiseerd. Daarmee scoort dit onder-
deel eveneens een 10 (Mistiaen en Francke 2004: 50; Nota 64: 84).

6 De ikc’s hebben in het beleid van vws een nieuwe rol gekregen in de ondersteu-
ning en facilitering van alle instellingen en aanbieders van palliatieve zorg in 
de regio. Een van de streefcijfers betreft de vervulling van deze nieuwe rol. In de 
monitor van het Nivel zijn de ikc’s daar dan ook naar gevraagd. Drie van hen 
gaven aan dat zij hun nieuwe rol ‘helemaal’ vervullen, één ikc vermeldde de rol 
‘grotendeels’ te vervullen, vier ikc’s vervulden de rol in redelijke mate en één ikc 
vervulde de rol enigszins (Mistiaen en Francke 2004: 50) In de systematiek van de 
Nota 64 scoort dit onderdeel een (rapportcijfer) 6,7.

In de Nota 64 bedraagt de totaalscore voor het onderdeel ‘waardig kunnen sterven’ 
8,9 in 2005. Dit is het gemiddelde van de vier rapportcijfers ((8,9+10+10+6,7)/4=8,9).

De streefwaarden zijn gerelateerd aan het faciliterend beleid dat vws gevoerd heeft 
voor de palliatieve zorg. Voor twee onderdelen is de streefwaarde in 2005 al bereikt 
(de onderdelen 2 en 3) en is al een 10 gescoord. Het is niet te verwachten dat een 
nieuw cijfer lager uitvalt, tenzij de definitie van de streefwaarde wordt veranderd. 
Onderdelen waarvoor nog verbetering mogelijk is, zijn 1. de integratie van de pallia-
tieve terminale voorzieningen (ptz) in netwerken en 4. de rolvervulling van de ikc’s. 
Hiervoor kunnen de streefcijfers ontleend worden aan de laatste versie van de Nivel-
monitor uit het voorjaar van 2006. Hierin staat vermeld dat 91% van de ptz-voorzie-
ningen onderdeel is van een netwerk palliatieve zorg (Mistiaen et al. 2006: 13). Voor 
de Nota 64 zou dat een rapportcijfer 9,1 betekenen. Wat de rolvervulling van de ikc’s 
betreft, levert vergelijking van de monitors uit 2004 en 2006 het beeld van tabel 8.1 
op.

Tabel 8.1
Rolvervulling van de 9 Integrale Kankercentra ten behoeve van instellingen en aanbieders van 
palliatieve zorg in de regio

rolvervulling 2004 2006

helemaal 3 3

grotendeels 1 6

in redelijke mate 4

enigszins 1

totaal 9 9

Bron: Mistiaen en Francke (2004: 50); Mistiaen et al. (2006: 74)

Alle Integrale Kankercentra vervullen hun rol grotendeels of helemaal en de Nota 64 
zou aan deze streefwaarde nu ook het rapportcijfer 10 verbinden.3
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8.3 Maatschappelijke ontwikkelingen, trends en beleidsaccenten

Anno 2008 is de opbouwfase in wezen voorbij en dus is het zaak nieuwe indicatoren 
te kiezen. De bijbehorende streefwaarden zijn ook al gehaald, of lijken vanwege de 
hoge rapportcijfers weinig ruimte voor verbetering meer te bieden. In ieder geval 
mogen we ervan uitgaan dat het monitoren van indicatoren van waardig sterven 
meer moet omvatten dan de tot nu toe gemeten organisatorische kenmerken. De 
nieuwe indicatoren moeten aansluiten bij de huidige fase waarin de palliatieve zorg 
zich bevindt, en bij de huidige beleidsaccenten. Deze beleidsaccenten zijn het resul-
taat van de maatschappelijke ontwikkelingen over de afgelopen tien jaar (zie kader).

De laatste monitor van het Nivel uit 2006 meldde een groei van het aantal terminale 
voorzieningen met 40% in twee jaar (2004, 2005 en meting in voorjaar 2006). Omdat 
de monitor van het Nivel afgesloten is, houdt Agora, kenniscentrum voor palliatieve 
zorg, bij hoeveel palliatieve voorzieningen er zijn in Nederland. Het meest recente 
overzicht van palliatieve voorzieningen die zich bij Agora hebben aangemeld, geeft 
tabel 8.2.

Tabel 8.2
Terminale voorzieningen per 1 april 2008

soort voorziening aantal aantal plaatsen

hospice (eigen verpleegkundige staf, high care) 41 258

bijna-thuishuis (vooral vrijwilligers, low care) 49 167

hospicevoorziening in/bij verpleeghuis (unit, losse plaatsen) 88 332

hospicevoorziening in/bij verzorgingshuis (unit, losse plaatsen) 47 108

kinderhospice (vaak respijtzorg) 5 50

voorziening in/bij ziekenhuis (palliatieve zorg met opname) 11 38

palliatieve dagvoorziening – dagzorg 3

palliatieve dagvoorziening – polikliniek 2

palliatieve dagvoorziening – psychosociale zorg 7

consultatieteam (professionals) 52

team voorlichting en advies aan patiënten 5

vrijwilligersorganisatie 153

overige palliatieve zorg 15 12

thuiszorg met specifiek aanbod palliatieve zorg 60

Bron: Agora (2008) op www.palliatief.nl (geraadpleegd op 20 mei 2008)

Tabel 8.2 laat zien dat er heel verschillende voorzieningen zijn ontstaan, die zich ook 
niet alleen op ouderen richten. Aan de ene kant heeft de palliatieve terminale zorg 
een specifieke plaats binnen de reguliere voorzieningen gekregen in bijvoorbeeld 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Aan de andere kant worden er steeds meer zelf-
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standige ptz-voorzieningen opgericht in de vorm van hospices en bijna-thuishuizen, 
waar vrijwilligers een belangrijk stempel drukken op de zorgverlening.4

Maatschappelijke ontwikkelingen

James Kennedy (2006) schetste in zijn toespraak op het eerste Nationale congres Palliatieve 

Zorg een beeld van de palliatieve zorg tot in de jaren negentig als een marginaal onderdeel van 

de Nederlandse gezondheidszorg. Er was een ‘handjevol’ hospices maar een echte hospicetra-

ditie bestond er niet in Nederland. Door het stimuleringsprogramma van het overheid kregen 

de voorvechters van de palliatieve zorg ineens de wind mee. Kennedy merkte op dat dit thema 

op typisch Nederlandse wijze ineens door iedereen werd omarmd. Dat had te maken met 

het feit dat zowel voor- als tegenstanders van euthanasie de stimulering van de palliatieve 

zorg toejuichten. Die stimulering vanuit de overheid leidde tot een sterke groei van het aantal 

voorzieningen, van het aantal netwerken, van de consultatiefunctie van de ikc’s, van de des-

kundigheidsbevordering van professionals, en van de ondersteuning van vrijwilligers. Kennedy 

plaatste een paar kanttekeningen bij de snelle groei en sprak het vermoeden uit dat het te snel 

is gegaan. Hij legde uit dat de instellingen die in de beginfase actief waren en voor wie pallia-

tieve zorg core business was, klein waren en geen stempel konden drukken op de vormgeving 

van die zorg binnen de gevestigde instellingen. Bovendien konden de gevestigde instellingen in 

nauw overleg met de staat fondsen verwerven. In de optiek van Kennedy richtte het regerings-

beleid zich primair op gevestigde instellingen en niet op de verzekering dat alle burgers toegang 

krijgen tot de palliatieve zorg die zij als patiënt nodig hebben. En ook stelde hij dat de zorg niet 

daar wordt uitgevoerd waar de bezieling op de werkvloer het grootst is, maar daar waar het 

management het meest in de melk te brokkelen heeft.

In aanvulling op de formele zorgverlening is er in de palliatieve terminale zorg een grote rol 

weggelegd voor vrijwilligers, zowel in de voorzieningen als in de thuissituatie. Geschat wordt dat 

bijna 7000 vrijwilligers (6817 in 2005, zie: Bart et al. 2007: 17 ) in de terminale zorg werkzaam 

zijn. Sinds 1998 is het aantal meer dan verdubbeld. Het merendeel van hen is vrouw (86%) 

met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. In de thuiszorg zijn de meeste vrijwilligers actief 

(52%) gevolgd door de bijna-thuishuizen (35%) en de high-carehospices (13%). De laatste 

jaren is de ondersteuning die vrijwilligers thuis bieden in de laatste levensfase, teruggelopen. In 

het gesprek met de onderzoekers van het Nivel kwam deze ontwikkeling ook ter sprake. Anneke 

Francke vertelde dat er signalen uit het veld zijn dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers 

enthousiast te krijgen om thuis zorg aan een terminale patiënt te verlenen. De meeste vrijwil-

ligers geven de voorkeur aan een hospice of bijna-thuishuis; het is daar veel gemakkelijker om 

een fijne atmosfeer op te bouwen.
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Overal in Nederland zijn met subsidies tevens ptz-netwerken ontstaan en zijn coör-
dinatoren aangesteld, eerst via de cvtm-regeling5 en sinds 1 januari 2008 via een 
nieuwe subsidieregeling (vws 2007c). In deze netwerken krijgen ook de zelfstandige 
hospices en bijna-thuishuizen een plek. Het percentage daarvan dat vertegenwoor-
digd is in de besturen van de netwerken, groeide van 40% in 2004 naar 54% in 2006 
(zie hiervoor de Monitor cvtm–regeling, Baecke en Cazemier 2007: 9). Deze monitor 
signaleert dat in 2006 de opbouwfase van de ptz-netwerken voorbij is. De ‘aandacht 
is verlegd van het ontwikkelen van het netwerk naar doelrealisatie van het netwerk’ 
(Baecke en Cazemier 2007: 21). En elders staat dat netwerken steeds beter voldoen 
aan de voorwaarden om effectief te zijn, en dat de situatie stabiliseert in 2006. Ook 
gaan ze er steeds meer toe over hun eigen functioneren te evalueren. Dat aantal nam 
toe van 31 in 2003 tot 75 in 2006. (Baecke en Cazemier 2007: 11). Daarmee is niet 
gezegd dat er geen lacunes zijn in de organisatie van de palliatieve zorg. Zo conclu-
deert de monitor dat de afstemming in de regio tussen zorgvraag en zorgaanbod 
beperkt is.

De consultatiefunctie van de ikc’s is een ander belangrijk onderdeel van het 
stimuleringsprogramma. De consultatiefunctie bestaat eruit dat hulpverleners in de 
eerste lijn (merendeels huisartsen) professionele patiëntgebonden ondersteuning 
krijgen vanuit de Integrale Kankercentra. Het aantal consultaties nam toe van 406 
in 1999-2000 tot 5289 in 2004. In 2006 waren er ruim 6000 consultvragen, maar het 
aantal vragen dat de consultatieteams palliatieve zorg krijgen voorgelegd, loopt nu 
terug. Er komt een onderzoek naar de oorzaken.6

Professionalisering en kwaliteitssystemen.
De palliatieve terminale zorg is een vrij nieuwe vorm van zorg en de professionali-
sering daarvan is nog volop gaande. Professionalisering houdt in dat beoefenaren 
van een (nieuw) beroep er behoefte aan hebben hun kennis en kunde te definiëren, 
standaarden voor professioneel handelen te ontwerpen en diegenen die aan de stan-
daarden voldoen, te certificeren. Ook in de palliatieve zorg is dit proces gaande. Voor 
zogenoemde high-carehospices (d.w.z. dat er een arts en verpleegkundigen in dienst 
zijn van het hospice) bestaat nu een keurmerk op basis van het kwaliteitssysteem dat 
de Associatie van zelfstandige high-carehospices heeft ontwikkeld. Het Netwerk 
Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland (nptn) kent dit Keurmerk 
Palliatieve Zorg toe aan instellingen waarvan via een onafhankelijke toetsing is 
vastgesteld dat zij het kwaliteitssysteem op de juiste wijze in de dagelijkse praktijk 
hanteren. In 2007 heeft het nptn het initiatief genomen ook een kwaliteitssysteem 
voor palliatieve units in verpleeghuizen te ontwikkelen. Dit systeem is voor een deel 
gebaseerd op het reeds bestaande systeem voor high-carehospices (zie www.nptn.nl). 
Units die eraan voldoen, kunnen dan ook een keurmerk verkrijgen.

De overheid werkt via ZonMw aan een overkoepelend kwaliteitskader voor pal-
liatieve zorg met daaraan gekoppeld een basisset van meetbare indicatoren voor de 
kwaliteit. (ZonMw 2006: 17). Er zijn diverse kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die 
vooral betrekking hebben op het proces van zorg (Pasman et al. 2007), maar er zijn 
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er nog weinig om de uitkomst ervan te meten. Het kwaliteitskader verantwoorde 
zorg voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg bevat bijvoorbeeld nog geen 
module palliatieve zorg (Stuurgroep Verantwoorde Zorg 2007).

Met de groei en de professionalisering van de zorg neemt ook de wens om te 
onderzoeken, te meten en te wegen toe en worden er registratiesystemen ontwik-
keld. Een voorbeeld daarvan is de Registratie Palliatieve zorg in hospicevoorzienin-
gen (repal), dat is ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Oost en dat inzicht 
geeft in de kenmerken van de gebruikers van hospices en het zorgtraject dat zij door-
lopen (Groot 2007). Een andere voorbeeld is de Liverpool care for the dying Pathway dat 
voor Nederland werd vertaald als het Zorgpad Stervensfase en wordt toegepast in de 
regio Rotterdam (Van Zuylen et al. 2007). Het gaat om een protocol en formulieren 
waarin alle hulpverleners in de stervensfase notities maken over de patiënt en over de 
geboden hulp. Op deze wijze komt alle beschikbare informatie samen in één dossier.

De laatste levensfase: wens en werkelijkheid
De plek van overlijden speelt een belangrijke rol in de discussie over (de kwaliteit 
van) palliatieve zorg. Waar willen mensen zelf doodgaan als hun dat gevraagd 
wordt? In 2004 heeft het iva hierover een vragenlijst gestuurd naar 2000 respon-
denten uit het Centerdata panel (Van den Akker et al. 2005). Het resultaat van de 
peiling is ten eerste dat de meeste mensen thuis willen sterven (73%) en ten tweede 
dat mensen vooral niet in een verzorgingstehuis of verpleeghuis willen sterven. Het 
volledige overzicht is te lezen in tabel 8.3.

Tabel 8.3
Eerste voorkeur voor de meest ideale plaats om te sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn, 
2004 (in procenten, n = 1804) 

35-64 jaar ≥ 65 jaar totaal

thuis 75 65 73

verzorgingstehuis 1 1 1

bijna-thuishuis 17 21 18

hospice 6 8 6

verpleeghuis 0 1 0

ziekenhuis 2 5 2

andere instelling 0 0 0

Bron: Van den Akker et al. (2005)

Recentelijk heeft het Nivel de locaties van niet-acute sterfte onderzocht; aan de rap-
portage daarover ontlenen we tabel 8.4 (Van der Velden et al. 2007). Wanneer we de 
voorkeuren van de bevolking afzetten tegen de realiteit van de sterfte aan niet-acute 
aandoeningen en doodsoorzaken, dan valt op dat er veel meer mensen in een zieken-
huis of een verpleeghuis overlijden dan de bevolking zou wensen.
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Tabel 8.4
Plaats van overlijden van mensen die zijn overleden aan een chronische aandoening, 2006 (in 
procenten)

aantal sterfgevallen in 2006 135.372 percentage (afgerond)

waarvan aan niet-acute oorzaken 73.000 54

waarvan:

thuis overleden 32

in een ziekenhuis overleden 27

in een verpleeghuis overleden 25

in een verzorgingshuis overleden 10 

elders overleden of onbekend 5

Bron: Van der Velden et al. (2007)

Stervensbegeleiding thuis vraagt nogal wat coördinatie en staat of valt met vol-
doende beschikbaarheid van mantelzorg. Mantelzorg voor een thuis stervende 
oudere is vaak zwaarder dan andere vormen van mantelzorg (Vissers 2006: 39). Een 
goed samenspel tussen informele en formele zorg kan een onwenselijke ziekenhuis-
opname voorkomen. Ouderen die alleen mantelzorg ontvangen, hebben drie keer 
zoveel kans om in een ziekenhuis te overlijden dan ouderen die een combinatie van 
formele en informele zorg ontvangen (Vissers 2006: 29).

Veranderde visie van de overheid
In de visie van de rijksoverheid op de stervensfase en op waardig sterven heeft zich 
in de afgelopen tien jaar een accentverschuiving voorgedaan. Het vertrekpunt van de 
overheidsbemoeienis met palliatieve zorg was de discussie over medisch handelen 
aan het levenseinde van leven en de euthanasiewet. Als reactie op de euthanasiewet 
werd palliatieve sedatie naar voren geschoven als een volwaardig alternatief (Crul 
2004); onze zuiderburen verbaasden zich erover dat Nederland wel een wettelijke 
regeling had voor euthanasie maar achterliep in palliatieve zorg (Vissers 2006). 
Doordrongen van de noodzaak van een inhaalslag ging de overheid voortvarend aan 
het werk met een stimuleringsprogramma. Dat de medische beslissingen rond het 
levenseinde hierbij als referentiepunt werden gezien, is ook te lezen in de Nota 64 
waar het gaat om de rol die de overheid voor zichzelf ziet.

Nu, tien jaar later, constateert de staatsecretaris van vws dat de fase van de 
hospicepioniers voorbij is (vws 2007c). Het daarbij passende model met een abrupte 
overgang van de curatieve fase naar de palliatieve fase (van ongeveer drie maanden) 
moet plaatsmaken voor een veel geleidelijkere overgang, waarin curatieve en pal-
liatieve zorg naast elkaar bestaan en de curatieve geleidelijk in omvang afneemt en 
plaatsmaakt voor de palliatieve zorg. In de brief van de staatsecretaris staat dat ‘de 
palliatieve fase eerder gemarkeerd moet worden dan nu vaak het geval is en dat de 
eerstelijnszorg daarbij een cruciale rol vervult mede gezien de wens van de bevolking 
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om thuis te sterven’.7 Zij wil in de huidige kabinetsperiode dan ook inzetten op het 
versterken van de palliatieve zorg in de eerste lijn en dicht bij de mensen thuis op 
wijk- en buurtniveau. Het plan hiervoor is op 15 april 2008 naar de Tweede Kamer 
gestuurd (vws 2008). Het plan kent vier doelstellingen:
1 het verbeteren van de netwerkzorg;
2 de vroegtijdige inzet van palliatieve zorg;
3 het versterken van goede initiatieven vanuit het veld; 
4 het verhogen, meten en toetsen van de kwaliteit van zorg.
Om deze doelstellingen te bereiken is in totaal 10 miljoen euro per jaar extra 
beschikbaar voor palliatieve zorg.

8.4 Waardig sterven

Palliatieve zorg is bedoeld om mensen in de laatste fase van hun leven in de gelegen-
heid te stellen ‘waardig te sterven’. De Nota 64 spreekt over de basiswaarden van de 
beschaafde samenleving en waardig kunnen sterven is daar een onderdeel van. In de 
geest van de Nota zou waardig sterven het vertrekpunt en ijkpunt voor de palliatieve 
zorg moeten zijn. Natuurlijk is het niet gemakkelijk te omschrijven wat waardig 
sterven is, ook omdat allerlei persoonlijke en culturele invloeden een rol spelen. 
Maar iedereen beseft dat het stervensproces een heel bijzondere fase van het leven is 
en dat de palliatieve zorg zo ingericht moet zijn dat aan die delicate fase recht wordt 
gedaan. ‘Er is een duidelijk onderscheid tussen de gewone snelle wereld van alledag 
en de bijzondere wereld waarin mensen zich bevinden die palliatieve zorg ontvan-
gen’ (Van den Dungen et al. 2006).

Waardig sterven vraagt er dus om afstand te nemen van een aantal mankemen-
ten van deze tijd en samenleving. Bij de begeleiding van een stervende moeten we 
de jachtigheid van deze tijd en de enorme druk op efficiency zoveel mogelijk buiten 
de deur houden. Er bestaat misschien wel een efficiënt georganiseerde palliatieve 
zorg, maar efficiënt sterven bestaat niet. Sterven vraagt om rust en geborgenheid. 
Aan de stervende willen we de zekerheid bieden dat alles om hem of haar heen goed 
geregeld is. Dat hij of zij zich over die organisatorische aspecten geen zorgen hoeft te 
maken. Dat er rust is en de tijd is om met het leven en met de naasten in het reine te 
komen, met een goede dood in het vooruitzicht.

Een goede dood is vrij van vermijdbare belasting en lijden voor de patiënt, familie 
en zorgverleners, en in het algemeen in overeenstemming met de wensen van de 
patiënt en familie en passend bij de klinische, culturele en ethische standaarden 
(Institute of Medicine, vs, geciteerd in Chochinov 2006: 103). Een goede dood 
betekent dat de stervende zo weinig mogelijk angst hoeft te hebben om de controle 
te verliezen, en zijn of haar persoonlijke gevoel van waardigheid en identiteit kan 
bewaren, dat relaties met dierbaren versterkt en waar mogelijk conflicten opge-
lost kunnen worden. Onderzoek naar aspecten van een goede dood laat zien dat 
‘afscheid kunnen nemen van geliefden’, ‘sterven met waardigheid’, ‘in staat zijn om 
leveneindebeslissingen te kunnen nemen’ en ‘zonder pijn sterven’ erg belangrijk 
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worden gevonden. (Rietjens et al. 2006) In buitenlands onderzoek werden overlijden 
‘in je slaap’ ‘plotseling’ of ‘rustig’ genoemd als vormen van een goede dood (Payne 
et al. 1996). Een opmerkelijke visie op de goede dood ontstond toen huisartsen in 
een nascholing over de laatste levensfase gevraagd werd een tekening te maken van 
hun eigen sterfbed. Zij tekenden het overlijden op een stoel of in bed met geliefden, 
huisdieren en kamerplanten om zich heen maar zonder technische hulpmiddelen en 
slangetjes, dokters of verpleegkundigen (Wanrooij en Koelewijn 2007: 98). Pallia-
tieve zorg is erop gericht een goede dood mogelijk te maken, met aandacht voor de 
lichamelijke, psychische en sociale, en spirituele behoeften van de stervende en zijn 
of haar naasten.

In wetenschappelijk onderzoek is er pas sinds kort aandacht voor de goede dood of 
voor het waardig sterven als meetbaar concept. Dat komt natuurlijk omdat waar-
digheid en waardig sterven als begrippen moeilijk te operationaliseren en meten 
zijn. De bekendste onderzoeker op dit terrein, de Canadees Chochinov, bespreekt 
een aantal noties rond een goede dood uit verschillende bronnen en geeft ook aan 
waar palliatieve zorg rekening mee moet houden om waardig sterven mogelijk te 
maken (Chochinov 2006). In zijn model van waardigheid (dignity model) onderscheidt 
 Chochinov drie aspecten:
1 ziektegerelateerde aspecten als de onafhankelijkheid in mentale en fysieke zin en 

de last van zowel fysieke als psychische symptomen;
2 waardigheid als ervaring (je trots als persoon) en in het behoud van rollen en 

autonomie;
3 sociale waardigheid, die vooral betrekking heeft op privacy en sociale steun (en 

daarbij ook op de vraag of iemand het gevoel heeft een last voor anderen te zijn of 
niet).

In Nederland is dit model gebruikt om de betekenis van het concept ‘waardigheid 
in de laatste levensfase’ te onderzoeken onder vrijwilligers in de palliatieve zorg en 
onder artsen die steun en consultatie bij euthanasie verlenen (de zgn. scen-artsen) 
(Onwuteaka-Philipsen et al. 2007b). Tussen deze twee groepen bestond vrij veel 
overeenstemming. Belangrijke aspecten voor (verlies van) waardigheid zijn: ‘niet in 
staat zijn zichzelf lichamelijk te verzorgen’, het ‘gevoel geen controle over het leven 
te hebben’, ‘niet in staat zijn tot helder denken’ en het ‘gevoel een last voor anderen te 
zijn’.

Wanneer we als samenleving waardig sterven voor terminale patiënten mogelijk 
willen maken, dan moet het doel zijn dat de samenleving ervoor zorgt dat mensen in 
de laatste levensfase zelf reëel kunnen bepalen waar ze willen sterven. Het betekent 
ook dat we de zorg zo organiseren dat we stervenden de rust en de veiligheid kunnen 
bieden om een goede dood in het vooruitzicht te hebben.
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8.5 Conclusie

In dit hoofdstuk gaat het uiteindelijk om de vraag wat de overheid zou moeten meten 
om inzicht te krijgen in het al dan niet waardig sterven van haar burgers en in hoe zij 
positieve of negatieve ontwikkelingen rond waardig sterven in beeld kan brengen. Deze 
doelstelling is niet hetzelfde als het meten van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Die 
kwaliteitsmeting is belangrijk maar is in de eerste plaats een interne aangelegenheid 
van de instellingen en beroepsbeoefenaren en onderdeel van de professionalisering van 
de palliatieve zorg. Veel meer gaat het hier om wat Luc Deliens in zijn oratie beschreef 
als de public-health-doelstelling in de levenseindezorg (Deliens 2006). Hij noemde een 
aantal domeinen en nadere beschouwing leert dat die ook het waardig sterven omvatten:
1 fysiek comfort van de patiënt (pijn en symptoombestrijding);
2 welbevinden van de patiënt, familie en naasten (psychologisch en spiritueel);
3 begrijpelijke informatie en controle over de behandelmogelijkheden en planning van 

de zorg;
4 continuïteit van de zorg;
5 kwaliteit van de rouwverwerking van de nabestaanden.
Om de vertaalslag te maken van deze domeinen naar concrete indicatoren heeft 
Deliens twaalf vragen geformuleerd. Met het beantwoorden van deze vragen kan de 
‘kwaliteit van het levenseinde’ in kaart gebracht worden (zie bijlage F). Het beant-
woorden van de vragen door velen zou een uitgebreid overzicht kunnen bieden van de 
palliatieve zorg en waardig sterven in Nederland. Er zou evenwel een uitgebreide gege-
vensverzameling voor op gang moeten komen en naast de vraag naar de wenselijkheid 
van zo’n inspanning speelt meteen ook de vraag naar de haalbaarheid. Deliens pleit 
er dan ook voor vooral bestaande (administratieve) databases te gaan onderzoeken in 
het licht van deze vragen, alvorens nieuwe gegevensverzameling te overwegen. Zo ziet 
hij mogelijkheden om de sterftestatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
geschikt te maken voor de meting van de kwaliteit van het levenseinde.8 Als waardig 
sterven betekent dat de stervende zijn of haar autonomie kan behouden, bijvoorbeeld 
omtrent de plek van overlijden maar ook omtrent pijnbestrijding en bij bewustzijn 
blijven in de laatste fase, dan zal op een of andere wijze informatie over individuele 
stervenden moeten worden verzameld, en de overlijdensstatistiek is zo’n informatie-
bron, waarvoor Deliens uitbreiding voorstelt.9

Het is te verwachten dat in de nabije toekomst veel keuze-informatie omtrent pal-
liatieve zorg beschikbaar komt, inclusief tevredenheidsonderzoeken in instellingen 
voor palliatieve zorg (o.a. onder nabestaanden), informatie over wachtlijsten, enzo-
voort (o.a. via www.kiesbeter.nl). Uit deze informatie zou een selectie gemaakt moeten 
worden voor periodieke rapportages en voor de definitie van streefwaarden voor de 
instellingen die palliatieve zorg verlenen.

Kort samengevat betekent het monitoren van waardig sterven dat enerzijds een afba-
kening dient plaats te vinden van een minimale dataset over het individuele traject van 
overlijden en anderzijds een keuze dient te worden gemaakt uit de kwaliteitsinformatie 
die als onderdeel van de professionalisering van de palliatieve zorg beschikbaar komt.
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Noten

1 Voor het scp is waardig sterven, palliatieve zorg en alles wat daarbij komt kijken, 
een relatief nieuw onderwerp. Er bestond derhalve bij de auteur de behoefte aan 
een gedachtewisseling met ervaren onderzoekers. Op 19 september 2007 vond een 
gesprek plaats met dr. Anneke Francke (verpleegkundige en programmaleider 
verpleging en verzorging bij het Nivel te Utrecht), dr. Patriek Mistiaen (eveneens 
verpleegkundige en onderzoeker palliatieve zorg bij het Nivel) en prof. dr. Luc Deliens 
(medisch socioloog en leider van de studies naar het levenseinde zowel aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam als de Vrije Universiteit te Brussel). Om kennis te nemen 
van de praktijk van de terminale zorg zijn twee gesprekken gevoerd met Inge Jansen, 
directeur van het academische hospice Demeter in De Bilt (5 en 6 februari 2008). 
De auteur wil alle gesprekspartners hartelijk danken voor hun medewerking.

2 Verschillende partijen waren bij het stimuleringprogramma betrokken. De start 
maakte het latere ZonMw, dat een onderzoek en ontwikkelingsprogramma rond pal-
liatieve zorg uitvoerde dat drie fasen kende (Hackenitz en Van Ginkel 2004). De eerste 
fase bestond uit een inventarisatie van bestaande praktijken, lopende ontwikkelingen 
en projecten op het gebied van de palliatieve zorg (Francke et al. 1997). In de tweede 
fase (1998) zijn vier toekomstscenario’s geschetst (Francke en Willems 2000). Ver-
volgens bestond de derde fase uit een aantal projecten dat tot doel had de bestaande 
initiatieven en het zorgaanbod een structurele inbedding te geven en te integreren in 
de reguliere zorg. Daarnaast liepen nog andere stimuleringsprogramma’s voor pallia-
tieve zorg van de overheid met hetzelfde oogmerk: het programma voor de oprichting 
van zes academische Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (copz) en het 
programma voor Integratie Hospice Zorg (pih). In 2002 werd op aanwijzing van de 
minister van vws het kenniscentrum voor palliatieve zorg Agora opgericht.

3 De Nota 64 maakt een onderscheid in twee categorieën voor de rolvervulling van de 
ikc’s, enerzijds ‘helemaal of grotendeels’ en anderzijds ‘in redelijke mate of enigs-
zins’. Omdat alle ikc’s in 2006 tot de categorie ‘helemaal of grotendeels’ behoren, is 
het plausibel dat er volgens de systematiek van de Nota het rapportcijfer 10 gegeven 
zou worden. 

4 Ook in de financiering van de voorzieningen bestaan opvallende verschillen. Ver-
pleeg- en verzorgingshuizen ontvangen voor hun hospicevoorzieningen 90 euro per 
dag per plaats. In de hospices wordt het zorggedeelte vanuit de awbz betaald. Voor 
de kosten van de coördinatie van de vrijwilligers is er sinds 1 januari 2008 een nieuwe 
subsidieregeling van het ministerie van vws (vws 2007c). Het ministerie van vws 
erkent dat de huisvestingslasten van de bijna-thuishuizen en de high-carehospices 
een structureel probleem vormen en stelt voor de oplossing daarvan een jaarlijkse 
subsidie van maximaal 2 miljoen euro beschikbaar (vws 2008: 8). Bij de subsidiever-
strekking hanteert het ministerie het uitgangspunt dat voorzieningen in de vrijwillige 
palliatieve terminale zorg bewust voor een onafhankelijke positie kiezen waarbij 
geen volledige bekostiging past. In de praktijk brengen de hospices een eigen bijdrage 
voor de niet-zorggerelateerde kosten in rekening. Daarnaast ontvangen zij giften en 
donaties van particulieren en bedrijven.

5 cvtm = Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg. De regeling is afschaft op 1 
januari 2007 met de invoering van de Wmo. 

6 Dat zei Cilia Galesloot van de afdeling palliatieve zorg van het Integraal Kankercen-
trum Oost tijdens een symposium van de napc (Nederlandse Associatie Palliatief 
arts-Consulenten), midden november 2007 in Bunnik.



107Waardig sterven

7 In deze nieuwe visie klinken veel elementen door uit de oratie van prof. dr. Kris 
 Vissers, hoogleraar Palliatieve zorg van de Radboud Universiteit (Vissers 2006). 

8 In het interview op 19 september 2007 met de auteur zei hij er dit over: ’Ik zeg altijd, 
we hebben een uitgebreider [overlijdens]certificaat nodig, het traject voordat de 
patiënt sterft moet je ook in kaart brengen. Nu is het bij wet bepaald dat je een doods-
oorzaak moet vaststellen. Een arts moet dat doen, dat is helemaal bij wet vastgelegd. 
Maar hoe die patiënt gestorven is, daar hebben we helemaal niets over bij wet vast-
gelegd. Maar als je die informatie zou hebben, dan is dat geen steekproef meer maar 
een registratie. Dan kun je landelijk alles gaan evalueren. Dan kun je op niveau van 
aandoening gaan evalueren, niveau van plaats van overlijden, dus van setting, leeftijd, 
geslacht. Onvoorstelbaar veel analyses kan je daaruit halen. Maar hoe je zoiets moet 
implementeren maatschappelijk, dat is iets om collectief over na te denken.’

9 Als een dergelijke uitbreiding realistisch is, dan zal die zich hoogstwaarschijnlijk 
beperken tot bijvoorbeeld de laatste 24 uur voor het overlijden. Als waardig sterven 
ook betekent dat de stervende zich veilig voelt en weet dat er alles gedaan wordt om 
de laatste reis (ook letterlijk) zo goed mogelijk te laten verlopen, dan moeten we ook 
daar indicatoren op richten. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan het zo veel mogelijk 
voorkomen van ongewenste opnamen in ziekenhuis of verpleeghuis in de laatste 
dagen voor het overlijden. Immers, van de patiënten die in het ziekenhuis overlijden, 
was 80% een week voor het overlijden nog thuis (Abarshi et al. 2007).
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9 Slotbeschouwing: Baten van vergrijzing

Cretien van Campen

Wanneer in de media over ‘de vergrijzing’ gesproken wordt, gaat dat meestal gepaard 
met het doembeeld van hoge kosten voor de samenleving. Met de toename van het 
aantal en aandeel ouderen zouden de kosten van de gezondheidszorg stijgen en de 
aow onbetaalbaar worden, omdat deze kosten opgebracht moeten worden door een 
kleiner wordende beroepsbevolking. Verschillende auteurs hebben laten zien dat het 
zo’n vaart niet loopt. De ouderen van de toekomst zijn gezonder en fitter dan ooit en 
leveren een flinke bijdrage aan de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk en 
informele zorg (Timmermans 2007; Knook 2008; Schnabel 2006). De stijging van 
de kosten van de gezondheidszorg komen veeleer op het conto van nieuwe medische 
technologie, het zorgaanbod en epidemiologische ontwikkelingen, en voor zover 
ze door leeftijd veroorzaakt wordt, is het voornamelijk het laatste levensjaar dat veel 
zorg vraagt (Polder 2008).

Niet alleen zou over de kosten van de vergrijzing genuanceerder gedacht moeten 
worden, er staan ook baten tegenover. De hoofdstukken in dit rapport hebben ieder 
op hun terrein laten zien dat op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, 
werk en wonen, de baten van de vergrijzing toenemen: meer ouderen leven zelf-
standig en meer ouderen leveren een bijdrage aan de samenleving in de vorm van 
betaalde en onbetaalde arbeid dan voorheen. De baten van de vergrijzing zijn gere-
lateerd aan de twee centrale waarden in de Nota 64, Ouderenbeleid in het perspectief van 
de vergrijzing: soevereiniteit en solidariteit (tk 2004/2005). De ouderen van nu hebben 
meer mogelijkheden om zelfstandig te leven en volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving dan pakweg tien jaar geleden. Door hun maatschappelijke bijdrage zijn 
ze niet alleen een ontvangende maar tevens een gevende partij in een op solidariteit 
gefundeerde samenleving.

Het ouderenbeleid staat in het teken van het ondersteunen en versterken van de 
soevereiniteit op de terreinen van gezondheid, maatschappelijke participatie, koop-
kracht, huisvesting, mobiliteit, zorgafhankelijkheid en het levenseinde. Een majeur 
voorbeeld van dit beleid is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) in 2007, die beoogt de zelfstandigheid en het volwaardig deelnemen aan de 
samenleving van onder meer ouderen te ondersteunen en waar mogelijk te verster-
ken (zie www.invoeringwmo.nl).

In de Nota 64 werd de centrale waarde van soevereiniteit op ieder van de genoemde 
beleidsterreinen vertaald naar afgeleide doelstellingen (zie tabel 1.1 in hoofdstuk 1). 
Het kabinet nam zich voor de resultaten van het beleid op hoofdlijnen te monitoren. 
Daartoe zijn de doelstellingen geconcretiseerd in cijfermatige streefwaarden die 
aangeven hoe ver de realisering ervan gevorderd is. Het kabinet besefte destijds al 



109Slotbeschouwing: Baten van vergrijzing

dat het vaststellen van goede indicatoren nog in ontwikkeling is en daarmee een 
belangrijke beleidsopgave voor de nabije toekomst (Nota 64: 48).Het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau (scp) werd gevraagd een proefnummer van de monitor ouderenbe-
leid te maken. De vraag was tweeledig: 1) zijn de streefwaarden gerealiseerd die het 
kabinet in 2005 formuleerde? en 2) zijn de voorgestelde indicatoren bruikbaar voor 
toekomstige monitoring of is verbetering gewenst?

Tijdens ons onderzoek hiernaar bleek al snel dat het in de meeste gevallen zeer 
moeilijk was om empirisch te bepalen of de streefwaarden gehaald worden. De rede-
nen hiervoor zijn onder meer: onduidelijke formulering en operationalisering van 
indicatoren, het ontbreken van gegevens voor tijdreeksen, en veranderende beleids-
doelstellingen tijdens de onderzochte periode. Daarom hebben we per beleidsterrein 
contact gezocht met de verantwoordelijke ministeries en in overleg de indicatoren 
aangepast waar dit nodig was. Indien de streefwaarden tussentijds aangepast zijn, 
zijn we uitgegaan van de meest recente aan de Tweede Kamer medegedeelde waar-
den.

Vervolgens moesten we schipperen met gegevens uit verschillende jaren. Globaal 
was de opdracht veranderingen te monitoren tussen 2005 en 2007. In de praktijk 
bleek dat de cijfers voor 2007 vaak begin 2008 nog niet beschikbaar zijn en dat de cij-
fers die in de Nota 64 staan voor het jaar 2005, veelal uit 2003 en 2004 afkomstig zijn. 
Dit probleem hebben we opgelost door de meest recente tweejaarsperiode waarover 
cijfers beschikbaar zijn, te analyseren (soms een driejaarsperiode, afhankelijk van 
de periodiciteit van de dataverzameling) en – wat achteraf belangrijker bleek – door 
de recente cijfers in een langetermijntrend te plaatsen, waardoor beoordeeld kon 
worden of een recente verandering een uitschieter was of in lijn hiermee lag.

Met deze kanttekeningen in het achterhoofd geven we nu eerst een zo feitelijk 
mogelijk antwoord op de vraag of de streefwaarden van de Nota 64 gehaald zijn. 
Later gaan we in op mogelijke verbeteringen van de monitor als geheel.

9.1 Realisering van streefwaarden

De basiswaarden soevereiniteit en solidariteit zijn in de Nota 64 vertaald in beleids-
doelen en streefwaarden op zeven maatschappelijke terreinen: meedoen aan 
(betaalde en onbetaalde) arbeid, voldoende inkomen, geschikte woningen, mobili-
teit, gezond blijven, verzekerd zijn van zorg en waardig sterven. Het aantal streef-
waarden varieert van twee tot zes per maatschappelijke waarde.

– Betaalde arbeid
Het beleidsdoel van een actieve maatschappelijke participatie door ouderen is ver-
taald in streefwaarden op het terrein van betaalde en onbetaalde arbeid. De streef-
waarde van deelname aan betaalde arbeid door 50% van de 55-64-jarigen in 2010 
wordt gehaald, wanneer de stijging in arbeidsdeelname zich in het huidige tempo 
voortzet. In 2003 werkte 43,3% van de 55-64-jarigen ten minste een uur per week. Dit 
cijfer is in 2006 met ruim drie procentpunten gestegen naar 46,7%. Uit de analyses 
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over een lange termijn blijkt dat de deelname van mannen en vrouwen in deze leef-
tijdsgroep zich verschillend heeft ontwikkeld. De omslag in de arbeidsparticipatie 
van de mannen van 55-64 jaar begon in 1993-1994 toen Nederland uit het economi-
sche dal klom. De arbeidsparticipatie van de oudere vrouwen vertoont al sinds medio 
jaren tachtig een stijgende tendens, maar hun beginniveau lag erg laag.

– Onbetaalde arbeid
Naast deelname aan betaalde arbeid is die aan onbetaalde arbeid in de vorm van 
vrijwilligerswerk een van de beleidsdoelen. Het streven om het aandeel vrijwilligers 
onder 65-plussers constant te houden in de laatste jaren, is niet gehaald. Analyse van 
de langetermijnontwikkeling leert dat na een stijging in het aandeel vrijwilligers in 
het begin van de eenentwintigste eeuw, er na 2002 een daling in opgetreden is. De 
daling in 2004-2006 lijkt vooral plaatsgevonden te hebben onder ouderen die geen lid 
zijn van een religieuze gemeenschap.

– Inkomen
Het beleidsdoel dat ouderen voldoende inkomen hebben om een zelfstandig leven te 
kunnen leiden, is vertaald in een streefwaarde voor de koopkracht van alleenstaande 
ouderen met alleen aow. Het streven de eerdere verbetering van hun koopkracht 
ten opzichte van die van alleenstaande bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar 
(verhouding 106 : 100) te handhaven, is gerealiseerd. Tot en met 1994 kwamen de 
desbetreffende bijstands- en aow-bedragen nog exact overeen. In 1995 werd de 
ouderenkorting geïntroduceerd, en in 1999 sterk verhoogd. De netto aow-uitkering 
bedraagt thans, in 2008, ongeveer 111% van de bijstand.

– Wonen
Ouderen dienen te beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun 
individuele behoeften en ondersteund door zorgvoorzieningen op maat. Dit beleids-
doel is geoperationaliseerd in streefwaarden voor voldoende nultredenwoningen 
(waarin de woonvertrekken zonder traplopen bereikbaar zijn) en woningen met zorg 
op afroep in de buurt. De vraag of de streefwaarde voor adequate ouderenwoningen 
gehaald zijn, kan maar voor de helft beantwoord worden. De toename van het aantal 
nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen.

Het aantal ouderenwoningen waarin zorg op afroep beschikbaar is, de zoge-
noemde verzorgdwonenwoningen, is gestegen van ongeveer 101.000 naar 129.000 
tussen 2002 en 2006. Deze toename met ruim 7000 woningen per jaar ligt duidelijk 
onder de streefwaarde van 14.000 per jaar. De stijging in verzorgd wonen is met 
name zichtbaar onder huishoudens met de jongste en oudste ouderen en onder huis-
houdens met een persoon die een matige of ernstige lichamelijke beperking heeft.

– Gezondheid
Het beleidsdoel om ouderen te stimuleren zo lang mogelijk fit en gezond te blijven, 
is geconcretiseerd in een streefwaarde van het aandeel 65-plussers dat voldoende 
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aan beweging en sport doet, en een streefwaarde van het aantal valincidenten 
onder 65-plussers. Tussen 2000 en 2005 nam het percentage ouderen dat voldoende 
beweegt, toe.1 Het streefcijfer van 45% normactieve 65-plussers werd in 2004, dus 
nog voor 2005, bereikt en de doelstelling van 50% voor 2010 al in 2005. Alleen van 
de 65-plussers die hun gezondheid als slecht beoordelen, voldoet slechts 21% aan de 
beweegnorm.

In de periode 2002-2006 is, na correctie voor bevolkingsopbouw, een dalende 
trend in het aantal valincidenten waarneembaar. Deze dalingen lopen in de pas met 
de nagestreefde daling van ongeveer 6%. Uitzondering vormt de groep ouderen in 
instellingen waar het aantal valincidenten met 17% in 2002-2006 fors is toegenomen.

– Zorg
Ouderen die als gevolg van gezondheidsproblemen kwetsbaar worden, dienen 
verzekerd te zijn van voldoende zorg van goede kwaliteit. Dit beleidsdoel is in het 
grootste aantal streefwaarden vertaald: een voor voldoende zorg (wachtlijstreductie 
voor verpleging en verzorging, en thuiszorg) en vier voor de kwaliteit, met name van 
de verpleeghuiszorg.

Het is onbekend of de streefwaarde van wachtlijstreductie is gehaald vanwege 
veranderende definities en registraties van wachtlijstgegevens.

Van de streefwaarden voor de kwaliteit van zorg zijn er ten minste twee gehaald, 
een niet, en van de vierde kan dat niet vastgesteld worden. De klanttevredenheid 
is afgemeten aan de uitvoering van cliënttoetsen. De streefwaarde van 100% zal in 
2007 gehaald zijn. In 2005 was in 87% van de verzorgings- en verpleeghuizen de 
klanttevredenheid getoetst, dat is ruim boven de afgeleide streefwaarde van 71%.

De eerste streefwaarde voor woonzorgkwaliteit – alle kamers met meer dan twee 
bedden in verpleeghuizen in 2006 afgebouwd te hebben – is niet gehaald. In 2006 
was dat voor 16.200 meerbedskamers het geval, ofwel voor 74%.

Ten aanzien van de tweede streefwaarde voor woonzorgkwaliteit, het kleinschalig 
wonen voor dementerenden, streeft het kabinet ernaar in 2010 op een aandeel van 
20% van de totale capaciteit van psychogeriatrische zorg uit te komen. Deze streef-
waarde wordt volgens de prognoses gehaald. Als aandeel van de vraag naar plaatsen 
voor mensen met dementie neemt het kleinschalig wonen toe van 10% in 2005 naar 
25% in 2010.

De streefwaarde voor de kwaliteit van de zorgverlening heeft betrekking op het 
aantal verpleeghuizen dat voldoet aan de normen voor professionele kwaliteit van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz). In de jaren 2006 en 2007 hebben de igz 
en het veld nieuwe normen ontwikkeld, waardoor niet bepaald kan worden of aan de 
streefwaarde voldaan is.

– Waardig sterven
Het beleidsdoel van waardig kunnen sterven is vertaald naar vier streefwaarden 
omtrent de faciliteiten en de organisatie van palliatieve zorg: 1) de integratie van de 
palliatieve terminale voorzieningen in netwerken van palliatieve-zorgverleners, 2) 
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de landelijke dekking van consultatievoorzieningen palliatieve zorg, 3) het opzetten 
van afdelingen palliatieve zorg in Integrale Kankercentra (ikc’s) en 4) het vervullen 
van een gespecificeerde nieuwe rol door de ikc’s. Deze streefwaarden waren op het 
moment van formuleren in de Nota 64 praktisch al gehaald. De onderdelen 2 en 3 
hadden in 2005 reeds een maximale score bereikt. Onderdeel 1 haalde een score van 
91% in 2006. En alle ikc’s vervulden in 2006 hun nieuwe rol grotendeels of helemaal. 
Daarmee is de vierledige streefwaarde voor palliatieve zorg gerealiseerd.

Een bijzonder geval: mobiliteit
Het beleidsdoel dat ouderen zich vrij en veilig in hun leefomgeving kunnen bewegen, 
is vertaald naar streefwaarden voor de toegankelijkheid van vervoer. Aan het beleids-
terrein mobiliteit is in deze monitor, na overleg met het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (V&W), geen apart hoofdstuk gewijd. Daarom behandelen we dit onder-
werp hier beknopt.

In plaats van de in de Nota 64 gehanteerde indicatoren heeft V&W nieuwe indi-
catoren ontwikkeld voor de toegankelijkheid van stads- en streekvervoer en voor 
het spoorvervoer. Doelstelling is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor 
mensen met lichamelijke beperkingen te verbeteren. Dit beleid is niet uitsluitend 
op ouderen gericht, maar ouderen vormen wel de grootste groep onder mensen met 
lichamelijke beperkingen. Er zijn voor het busvervoer en het spoorvervoer landelijke 
streefwaarden voor respectievelijk 2010 en 2030 geformuleerd. De realisatietermijn 
voor toegankelijk tramvervoer, waarvoor de betrokken ov-autoriteiten verantwoor-
delijk zijn, loopt uiteen per regio. (tk 2007/2008e, tk 2006/2007b). Op het moment 
van schrijven zijn landelijke cijfers beschikbaar met betrekking tot de realisatie van 
de streefwaarden voor de toegankelijkheid van het busvervoer. De eerste streef-
waarde houdt in dat in 2010 alle bussen door middel van een lage vloer met knielin-
richting of oprijplaat) toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. De tweede 
streefwaarde houdt in dat uiterlijk in 2015 50% van de bushaltes met betrekking tot 
perronhoogte, haltebreedte en perronmarkeringen aangepast is aan toegankelijk-
heidseisen.2 Tabel 9.1 geeft een samenvatting van de toegankelijkheid van het bus-
vervoer op basis van een inventarisatie bij 19 ov-autoriteiten in het najaar van 2007.

Tabel 9.1
Toegankelijkheid van busvervoer, 2004-2007 (procenten)

 2004 2005 2007

aandeel toegankelijke bussen 55 75

aandeel toegankelijke bushaltes 2 8

Bron: TK (2007/2008e)
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Samenvatting: realisering van streefwaarden
Tabel 9.2 vat de stand van zaken met betrekking tot de realisering van de streef-
waarden op de zeven maatschappelijke waarden van de Nota 64 samen. Over tien 
van de veertien streefwaarden hebben we een uitspraak kunnen doen. Zeven van 
deze tien werden gehaald en in al deze zeven gevallen werd de verandering in twee 
jaar tijd bevestigd door de trend op lange(re) termijn. Drie streefwaarden werden 
niet gehaald, al zaten ze er alledrie dichtbij en is het de verwachting dat ze met een 
extra inspanning wel gerealiseerd kunnen worden in de komende periode. Tot slot 
blijken er bij vier streefwaarden uitzonderingsgroepen te zijn waarvoor deze niet zijn 
bereikt.

Tabel 9.2
Samenvatting van de realisering van streefwaarden, langetermijntrends en uitzonderingsgroepen

beleidsterrein indicator
streefwaarde 
gehaald?

richting 
lange(re) trend uitzonderingsgroepen

betaalde arbeid aandeel werkenden > 1 uur/week ja stijgend vrouwen, allochtonen, 
laagopgeleiden

onbetaalde arbeid aandeel met vrijwilligerswerk 
> 1 uur/week

nee dalend

inkomen verhouding AOW/bijstand voor 
alleenstaanden

ja stijgend allochtonen, personen 
zonder voldoende AOW 
en/of pensioen

mobiliteit toegankelijkheid openbaar vervoer onbekend stijgend

wonen wonen in nultredenwoningen onbekend onbekend

wonen in verzorgdwonenwoningen nee stijgend

gezondheid aandeel dat voldoet aan beweeg-
norm

ja stijgend personen met 
gezondheidsproblemen

aantal valongevallen ja dalend bewoners van instellingen

zorg omvang wachtlijst verpleging en 
verzorging

onbekend onbekend

klanttevredenheid ja stijgend

afbouw meerbedskamers in 
verpleeghuizen

nee stijgend

kleinschalige woonvormen voor 
dementerenden

ja stijgend

kwaliteit van verpleeghuiszorg onbekend onbekend

waardig sterven faciliteiten en organisatie pal-
liatieve zorg (4 onderdelen)

ja stijgend

 

Op het eerste gezicht lijkt dit geen onaardig resultaat. Het wordt echter wat minder 
wanneer men de streefwaarden nauwkeurig gaat bekijken. In sommige gevallen 
was het bijna onmogelijk om de streefwaarden niet te halen of zijn ze inhoudelijk 
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zo onbeduidend dat er weinig eer aan te behalen is. Daarnaast bleek een deel van 
de indicatoren met hier en daar een lichte aanpassing wel bruikbaar voor monito-
ring. Voor de inhoudelijke discussie verwijzen we naar de themahoofdstukken. Hier 
concentreren we ons op terugkerende kritiekpunten en zwakke punten in het chassis 
van de monitor in zijn geheel en geven suggesties voor verbeteringen.

9.2 Overwegingen en suggesties

Het eerste dat opvalt wanneer men de streefwaarden van de Nota 64 op een rij zet, is 
de ongelijksoortigheid van de cijfers. Bij wonen gaat het om het aanbod van voor-
zieningen (ouderenwoningen), bij zorg soms over de behoefte aan voorzieningen 
(wachtlijsten), soms over evaluaties van voorzieningen (klanttevredenheid ouderen-
zorg) en bij gezondheid gaat het om het gedrag van personen (bewegen). De monitor 
ontbeert een eenheid van meting in dit opzicht. Bij het zoeken naar de databron-
nen waaruit de streefwaarden afgeleid waren, kwamen we een keur aan typen data 
tegen: enquêtes, registraties, prognoses en ramingen. Iedere databron heeft zo haar 
voor- en nadelen, maar ze zeggen wezenlijk verschillende dingen. Wanneer men 
deze cijfers gaat ‘platslaan’ tot rapportcijfers, verdwijnt die nuance. Suggestie: vertaal 
de waarden soevereiniteit en solidariteit in eenzelfde type meeteenheden voor de 
verschillende beleidsterreinen. Kies bijvoorbeeld consequent voor het perspectief 
van de ouderen (gebruik van voorzieningen, keuze van gezonde leefstijlen, keuze 
voor kwaliteit). En gebruik daarbij passende databronnen. Onze ervaring was dat de 
streefwaarden die gebaseerd waren op bevolkingssurveys, beter te analyseren waren, 
omdat we subgroepen konden onderscheiden en trends analyseren.

De streefwaarden kennen verschillende tijdshorizonten. Bij wonen en vervoer 
liggen deze ver in de toekomst, omdat de bouw en ontwikkeling ervan jaren duurt. 
Bij gezonde gedragingen van ouderen zijn daarentegen zelfs seizoensinvloeden in 
een jaar al te detecteren. Suggestie: kies streefwaarden die op de middellange termijn 
van twee tot vijf jaar veranderingen kunnen laten zien.

Bij het formuleren van de streefwaarden zijn verschillende leeftijdsgrenzen 
gehanteerd: 55+ (betaalde arbeid, wonen), 65+ (onbetaalde arbeid, inkomen, 
gezondheid) of geen leeftijdsgrens (vervoer, zorg, waardig sterven). Uit de analyses 
in verschillende hoofdstukken komen telkens drie groepen ouderen naar voren. Glo-
baal zijn dit de werkende ouderen (tot 65 jaar), de gepensioneerde en fitte ouderen die 
actief zijn in vrijwilligerswerk (65 tot ca. 75 jaar) en de ouderen die door langdurige 
aandoeningen en beperkingen zorgafhankelijk zijn geworden (vanaf 75 jaar neemt 
de kans hierop snel toe). Dit laat zien dat ouderdom niet één levensfase maar twee of 
drie levensfasen omvat (vgl. Knipscheer 2005). Suggestie: neem de onderste grens van 
55 jaar voor alle streefwaarden en maak onderscheid tussen drie levensfasen, die te 
benaderen zijn door de indeling in drie leeftijdsgroepen: 55-64 jaar, 65-74 jaar en 75 
jaar en ouder. Daarbij maakt het met name in de oudste groep van 75-plussers een 
groot verschil of zij alleen of samenwonen. Wanneer ouderen vanwege gezondheids-



115Slotbeschouwing: Baten van vergrijzing

problemen hulpbehoevend worden, is de aanwezigheid van een partner van wezen-
lijk belang voor zorg en voorzieningen (De Boer 2007).

In hoeverre dient een monitor ontwikkelingen te beschrijven en in hoeverre te 
verklaren? Bij het uitvoeren van de opdracht voelden de auteurs van de hoofdstukken 
de spanning tussen deze twee verschillende taken. Enerzijds biedt een beschrijving 
van de realisering van de streefwaarden op een beleidsterrein voor de gehele groep 
ouderen weinig nieuwe informatie, anderzijds is er te weinig ruimte om de gesig-
naleerde ontwikkeling te verklaren. Wanneer de data dat toelieten, hebben we voor 
een middenweg gekozen door de veranderingen te specificeren voor subgroepen en 
in een langer tijdsperspectief te plaatsen. Dit bood onder meer zicht op kwetsbare 
groepen. Suggestie: Nuanceer de monitoring van streefwaarden naar subgroepen en 
spiegel de gevonden veranderingen aan trends op de lange(re) termijn.

Tot slot missen de streefwaarden samenhang. Terwijl het duidelijk is dat gezond-
heid, werk, wonen, vervoer en zorg voor ouderen nauw samenhangen in hun leven, 
ontbreekt zo’n samenhang in de set van streefwaarden. Suggestie: Hanteer een model 
dat aangeeft welke domeinen gevolgd zouden kunnen worden en wat de samenhang 
tussen de streefwaarden is.

Om samenhang aan te brengen tussen indicatoren van verschillende beleids-
terreinen gebruikt het scp bijvoorbeeld voor beleidsgerelateerde trendstudies het 
leefsituatiemodel (Roes et al. 2003, 2005; Bijl et al. 2007). Dit model onderscheidt 
individuele hulpbronnen en kenmerken (bv. leeftijd, opleiding, inkomen, gezonde 
leefstijl), voorzieningen (zorg, wonen, vervoer), de omgeving (fysiek en sociaal), de 
leefsituatie (participatie in betaalde en onbetaalde arbeid, vrijetijdsbesteding, cul-
tuurparticipatie, actief zijn met/zonder lichamelijke of psychische beperkingen) en 
subjectief welzijn (tevredenheid, geluk, ervaren gezondheid). Het leefsituatiemodel 
biedt mogelijkheden voor een analytisch kader voor de monitor. Figuur 9.1 toont een 
voor deze monitor licht aangepaste versie ervan.

Door plaatsing van de gebruikte thema’s in het model wordt ook duidelijk welke 
thema’s ontbreken in de monitor: bij de individuele hulpbronnen bijvoorbeeld 
opleiding, bij de leefsituatie de participatie in niet-werkgerelateerde domeinen zoals 
vrijetijdsbesteding, bij de omgeving indicatoren voor de sociale omgeving (bv. soci-
ale uitsluiting of eenzaamheid). Het domein subjectief welzijn (geluk, tevredenheid) 
ontbreekt geheel in de monitor. Op deze terreinen voert de overheid wel degelijk 
beleid, ook voor ouderen. Suggestie: De monitor zou aan kracht winnen door een 
uitbreiding met deze indicatoren.
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Figuur 9.1
Leefsituatiemodel
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De huidige monitor mist nog een signalerende functie. Er is veel aandacht voor de 
resultaten op specifieke beleidsterreinen, maar het brede perspectief op hoe het gaat 
met ouderen in Nederland, ontbreekt. Aan het leefsituatiemodel zijn twee indicato-
ren verbonden die een beeld hiervan geven: de leefsituatie-index en de geluksschaal 
(Boelhouwer 2007). De eerste indicator geeft een samenvattend beeld van de mate-
riële en fysieke leefomstandigheden van mensen en de tweede van hun subjectieve 
welzijn. De meerwaarde van deze indicatoren is dat ze het zelfstandig en volwaardig 
functioneren van ouderen in de samenleving (kortom, de soevereiniteit als kern-
waarde van de Nota 64) samenvatten in een getal en daarmee trends voor groepen en 
subgroepen kunnen laten zien. We laten bij wijze van illustratie van beide indicato-
ren enkele tijdreeksen voor 55-plussers zien.

De leefsituatie-index is een samengestelde maat van acht beleidsrelevante indi-
catoren van de leefsituatie: lichamelijke beperkingen, wonen, sociale participatie, 
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sportbeoefening, bezit van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit, vrijetijdsacti-
viteiten, vakantie (Boelhouwer 2001; Boelhouwer en Stoop 2004).3 Deze index is in de 
jaren 2004-2006, globaal de onderzoeksperiode van deze monitor, gestegen voor alle 
personen van 55 jaar en ouder (zie tabel G.1 in de bijlage). Vooral de stijging onder 
75-plussers is sterker dan de landelijk gemiddelde. Onder 75-plussers is bovenal het 
aandeel met een uitstekende gezondheid gestegen (tabel 6.1). Figuur 9.2 laat zien 
dat de score op de leefsituatie-index van ouderen in de laatste tien jaar sneller is 
gestegen dan die van de totale bevolking, waarbij zij aangetekend dat de scores van 
ouderen gemiddeld lager liggen. In de periode 1997-2006 nam de gemiddelde score 
op de index van de bevolking van 16 jaar en ouder toe met 4 punten. De score van 
55-64-jarigen nam toe met 7 punten, die van 65-74-jarigen met 7 punten en die van 
75-plussers met 9 punten.

Figuur 9.2
Scores op de leefsituatie-index van 55-64-jarigen, 65-74-jarigen, 75-plussers, en de bevolking 
van 16 jaar en oudera

a Niet-geïnstitutionaliseerde bevolking.

Bron: CBS (POLS-SLI’97-’06) SCP-bewerking; SCP (CV’04-’06)
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De leefsituatie-index bevat voornamelijk aspecten van de materiële leefomstandig-
heden van mensen. Om ook de belevingskant te belichten tonen we hier trends in 
het geluk van ouderen, als indicator voor het domein subjectief welzijn. Geluk wordt 
nogal eens verward met geluksroes of een ‘zwitserlevengevoel’ (zie hoofdstuk 1). 
Hedendaagse geluksonderzoekers omschrijven de geluksbeleving eerder als het 
ontplooien van activiteiten die genot, zin en betrokkenheid bieden. Deze definitie 
toont dat geluk niet een persoonlijk maar ook sociaal verschijnsel is, dat gericht is 
op doelen en meer is dan persoonlijk genot of een tijdelijke roes (vgl. Seligman 2002; 
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Huppert et al. 2005; Lyubomirsky 2008). De onderwerpen van de monitor zoals (on)
betaalde arbeid, gezondheid en mobiliteit, dragen direct bij aan geluk en het is daar-
mee een relevante uitkomstmaat van beleid (Layard 2005; Veenhoven 2002). In deze 
zin zijn geluksmetingen een indicator van het soevereine functioneren en volwaar-
dige burgerschap van ouderen.

Humanitas, een organisatie die een nieuwe benadering van ouderenzorg met 
succes uitvoert, heeft het geluk van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 
als richtsnoer van haar beleid (Becker 2003). Lokale ouderenorganisaties zoals de 
Meierode in Brabant (www.meierode.nl) stellen geluk centraal als zij oud(er) wor-
dende mensen helpen bij het vormgeven van hun leven (Van Kreij 2008). Subjectief 
welzijn is een belangrijk thema van de ouderenbonden. Niet alleen behartigen zij de 
belangen van ouderen, maar zij geven ook praktische tips en ondersteuning bij het 
vormgeven van een zinvol leven na de vijfenzestigste verjaardag (zie hun websites: 
Samenwerkende Ouderenorganisatie, www.ouderenorganisatie.nl; kbo, Unie van 
Katholieken Bonden van Ouderen, www.uniekbo.nl; en pcob, Protestants Christe-
lijke Ouderenbond, www.pcob.nl.).

Het aandeel gelukkige ouderen is tussen 2003 en 2005 niet significant veranderd.4 
Wel zijn er verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen, tussen personen met een 
goede en minder goede gezondheid, en tussen mannen en vrouwen (zie tabel G.2 in 
de bijlage). In de ontwikkeling op lange termijn zijn er wel veranderingen waarneem-
baar. Figuur 9.3 toont het aandeel gelukkige personen in de periode 1997-2005 voor 
de drie leeftijdsgroepen en de totale bevolking van 12 jaar en ouder.

Figuur 9.3
Aandeel (erg) gelukkigen onder 55-64-jarigen, 65-74-jarigen, 75-plussers, en in de bevolking 
van 12 jaar en ouder, 1997-2005 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine’97-’05)
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Voor de drie oudere groepen laat figuur 9.3 een gestage stijging zien in de tweede 
helft van de jaren negentig, die rond de jaren 2001 en 2002 ten einde kwam, waarna 
een daling inzette.5 Bij de 55-64-jarigen en 75-plussers is deze daling duidelijk zicht-
baar. Onder de 65-74-jarigen lijkt het aandeel met enige schommeling te stabiliseren. 
Ook in de totale bevolking zien we een daling sinds 2001, het jaar van de aanslag op 
de Twin Towers in New York. De trends in de leefsituatie en het geluk van ouderen 
signaleren dat hun materiële leefomstandigheden de laatste tien jaar zijn verbeterd, 
maar dat er sinds 2001 een kentering plaatsvindt in hun beleving.

9.3 Welke informatie biedt een monitor?

De monitors en doelgroepenrapportages van het scp geven doorgaans een beschrij-
ving van trends van maatschappelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen met het doel 
om voor het beleid relevante nieuwe ontwikkelingen te signaleren, maar ook in de 
breedte inzichtelijk en toetsbaar te maken (vgl. Vrooman et al. 2007; Andriessen et 
al. 2007; Portegijs et al. 2006; De Boer 2006). De onderzoekers gaan uit van beleids-
doelen en kiezen daarbij passende indicatoren en databronnen om de ontwikke-
lingen te beschrijven en te analyseren. Voor de opdracht van deze monitor waren 
de indicatoren tevoren vastgesteld in de Nota 64 en hadden we weinig vrijheid om 
indicatoren te kiezen.

In de Nota 64 sprak het kabinet het voornemen uit om de resultaten van zijn beleid 
te volgen in een monitor. Daartoe heeft het indicatoren gekozen die soms betrek-
king hebben op hoofdlijnen van het beleid (betaalde en onbetaalde arbeid, voldoende 
zorg), soms op specifieke onderdelen ervan (beweegnorm, kleinschalige woonvor-
men voor dementerenden, palliatieve zorg). Naarmate de indicator en streefwaarde 
dichter bij specifiek beleid blijven, kan er natuurlijk meer over gezegd worden (bv. 
de beweegnorm), maar de hoofdlijn van dat beleid (gezond blijven) raakt dan uit het 
vizier. Voor sommige indicatoren wordt alleen gemeten in hoeverre een beleidsmaat-
regel geïmplementeerd is (bv. in hoeveel instellingen is het klanttevredenheidson-
derzoek uitgevoerd) en niet wat het resultaat is (hoeveel bewoners zijn tevreden). Bij 
algemene indicatoren is de relatie met specifieke beleidsmaatregelen meestal niet 
sterk (bv. arbeidsdeelname), maar zo’n indicator heeft het voordeel dat hij ontwikke-
lingen in de samenleving laat zien. Arbeidsdeelname is niet alleen het resultaat van 
beleid, maar ook van de conjunctuur en van de gedragskeuzen van ouderen.

Specifieke beleidsmaatregelen kunnen beter het onderwerp zijn van afzonderlijk 
evaluatieonderzoek. Voor verschillende beleidsterreinen zijn er uitstekende en gede-
tailleerde monitors beschikbaar, zoals een woonmonitor, een gezondheidsmonitor, 
een woonzorgmonitor, een arbeidsmonitor en een monitor palliatieve zorg. De 
betrokken ministeries hebben de beschikking over de gegevens van deze monitors 
en weten daarmee sneller hoe ouderen het op deze gebieden doen dan een monitor 
ouderenbeleid zou kunnen bewerkstelligen.

Monitoring van de hoofdlijnen van het beleid zou veeleer het type informatie 
kunnen bieden dat het scp eerder vervatte in de Rapportages ouderen. Deze boden 
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vanuit het perspectief van ouderen een doorkijk door de verschillende beleidsterrei-
nen en gaven een beeld van de samenhang van het ouderenbeleid van diverse betrok-
ken ministeries.

Het antwoord op de vraag ‘welke informatie biedt een monitor ouderenbeleid?’ 
hangt natuurlijk af van wat de opdrachtgever van de monitor wil weten. Die 
opdrachtgever zou twee concrete keuzen kunnen maken voor de toekomstige moni-
tor:
1 Over welke ouderen dient de monitor informatie te bieden? Alle 55-plussers of 

juist de groep zorgafhankelijke, kwetsbare 75-plussers?
2 Biedt de monitor informatie over de realisering van beleid en/of signaleert hij 

trends in het gedrag en de beleving van ouderen?
Er zijn tal van scenario’s voor toekomstige monitors mogelijk. Aan de twee uiteinden 
van het spectrum bevindt zich enerzijds een monitor die lijkt op hoofdstuk 7 over 
zorg in dit rapport, met een set van indicatoren die dicht bij de implementatie van 
het beleid blijven, geen leeftijdsgrenzen hebben, en informatie bieden over de mate 
waarin het beleid uitgevoerd is, en anderzijds een soort Rapportage ouderen, met 
een set van indicatoren op hoofdlijnen, met leeftijdsgrenzen, en met informatie over 
trends in de leefsituatie van ouderen.

De keuze is aan de opdrachtgever van de toekomstige monitor. In de volgende 
paragraaf doen we voorstellen voor inhoudelijke indicatoren.

9.4 Ontwerpen voor een monitor

In deze paragraaf geven we een raamwerk van mogelijke, verkiesbare indicatoren om 
de realisering van beleidsdoelen op het gebied van de leefsituatie en het welzijn van 
ouderen in de toekomst te volgen. We onderscheiden de levensdomeinen naar hulp-
bronnen, voorzieningen, omgeving, leefsituatie en participatie, en subjectief welzijn.

– Hulpbronnen
De belangrijkste hulpbronnen voor ouderen zijn gezondheid, inkomen en opleiding.

Gezondheid heeft veel verschillende facetten die van invloed zijn op het zelfstandig 
functioneren van ouderen. De monitoring van het thema ‘gezond blijven’ zou naast 
de bestaande monitoring van een gezonde leefstijl (aandeel ouderen dat voldoet aan 
de combinorm voor bewegen) en van een relevante uitkomstmaat (aandeel ouderen 
dat valt in een jaar) een generieke gezondheidsmaat kunnen bevatten, die een groot 
deel van de voor het zelfstandig functioneren relevante gezondheidsaspecten samen-
vat. De sf-12 (Ware 2001; Botterweck et al. 2001) bevat zo’n samenvattende maat voor 
lichamelijk functioneren en een van psychosociaal functioneren. Deze twee maten 
laten in algemene zin zien hoe het lichamelijk en psychosociaal functioneren van 
ouderen zich ontwikkelt in de tijd (zie § 6.4). Toevoeging van de sf-12 biedt inzicht 
in de ontwikkeling van de algemene gezondheid van ouderen, naast de specifieke 
beleidsgerelateerde informatie.
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Voor de monitoring van het inkomen zou (zoals in hoofdstuk 3 is voorgesteld) de 
huidige indicator voor koopkracht, die slechts geldt voor een kleine groep oudere 
alleenstaanden met alleen aow, ingeruild kunnen worden voor twee indicatoren 
voor de totale groep ouderen:
1 het aandeel 65-plussers dat onder de armoedegrens leeft, en
2 het aandeel dat een lager gestandaardiseerd inkomen heeft dan het gemiddelde 

gestandaardiseerde inkomen van 65-minners.
Opleiding is in deze studie niet onderzocht, maar mag zeker niet ontbreken als 
belangrijke determinant van de gezondheid, de participatie en het gebruik van voor-
zieningen. Hiervoor zou men een van de bestaande indicatoren uit scp-Rapportages 
ouderen kunnen kiezen: opleidingsniveau en/of deelname aan onderwijs zoals Open 
Universiteit en hoger onderwijs voor ouderen (hovo) (Herweijer 2006).

– Voorzieningen
Onder voorzieningen scharen we de thema’s ‘voldoende zorg van goede kwaliteit’, 
‘waardig sterven’, ‘woonvoorzieningen’ en ‘mobiliteit’. Voor voorzieningen voor 
ouderen in de buurt kan men overigens veel meer onderwerpen bedenken. Zorg, 
wonen en mobiliteit zijn echter essentieel voor zelfstandig leven.

Of ouderen in Nederland voldoende zorg ontvangen, kan redelijk afgelezen worden 
uit de wachtlijstregistraties voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen (de 
sector verpleging, verzorging en thuiszorg, vv&T). De kwaliteit van de zorg wordt 
vanuit twee perspectieven beoordeeld: dat van de beroepsbeoefenaren en dat van de 
gebruikers. Voor beide perspectieven is een indicator opgenomen die is af te leiden 
uit de jaardocumenten verantwoorde zorg, die instellingen vanaf 2008 aanleveren: 1) 
het aandeel instellingen uit de sector vv&T dat voldoet aan de normen voor profes-
sionele zorg, en 2) het aandeel instellingen uit de sector vv&T waarvan de gebruikers 
tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg. De eerste indicator kan worden gebaseerd 
op de normen van de igz en de tweede op de standaarden van het instrument Con-
sumer Quality Index (cq-index), dat het nivel heeft ontwikkeld (Wiegers et al. 2007; 
vws 2007a). Voor het volgen van het waardig sterven zijn nieuwe indicatoren in de 
maak in het programma palliatieve zorg van ZonMw (2006).

Voor woonvoorzieningen is het voorstel de bestaande indicatoren – nultredenwonin-
gen en verzorgd wonen, beide voor zelfstandig wonende ouderen – samen te voegen 
in een set van woonzorgindicatoren met de kwaliteitsindicatoren eenpersoonska-
mers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor dementerenden, zodat 
een profiel ontstaat van vier indicatoren voor de woonomgeving van ouderen, zowel 
de grote groep zelfstandig wonenden als de kleinere groep in instellingen.

Voor mobiliteit zou een nieuwe indicator ontwikkeld moeten worden. De huidige 
indicatoren voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met 
beperkingen zeggen alleen iets over het aanbod en niets over het gebruik. Bovendien 
maken ouderen ook (veel) gebruik van de (eigen) auto en het collectief vraagafhan-
kelijk vervoer (cvv). Harms (2008) constateert een sterke afname van het gebruik 
van het openbaar vervoer en een toenemend autogebruik door ouderen tussen 1985 
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en 2005. Niet alle ouderen hebben mobiliteitsbeperkingen. De nieuwe indicator zou 
in beeld moeten brengen hoeveel ouderen van A naar B kunnen komen met verschil-
lende vormen van vervoer (vgl. De Klerk en Schellingerhout 2006).

– Omgeving
De sociale omgeving bepaalt vaak hoe lang ouderen zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Eenzaamheid is een van hun grootste klachten (Van Tilburg en De Jong Gier-
veld 2007). Voor het domein van de sociale omgeving kan de veelgebruikte schaal 
voor eenzaamheid nuttig zijn (De Jong Gierveld en Van Tilburg 2008).6

– Leefsituatie en participatie
Participatie staat inmiddels centraal in het huidige ouderenbeleid onder de naam 
‘meedoen’. De Wmo is mede ingevoerd met het doel de participatie en het zelfstan-
dig wonen te ondersteunen. Participatie wordt in de huidige monitor gevolgd op de 
terreinen van betaald werk en vrijwilligerswerk. Door aan de bestaande indicator 
deelname aan vrijwilligerswerk een indicator deelname aan informelezorgverlening 
toe te voegen, is de participatie aan onbetaalde arbeid voor een groot deel in kaart te 
brengen.

De deelname aan de samenleving omvat echter meer dan (onbetaald) werk. Cul-
tuur en de vrijetijdsbesteding vult een deel van de dagen van ouderen. Om het beeld 
van hun participatie vollediger te maken, zou een indicator kunnen worden toege-
voegd over het deelnemen aan culturele activiteiten (cf. Duimel 2007).

De leefsituatie-index, die op afstand staat van beleidsmaatregelen, kan dienen 
als generieke indicator van de soevereiniteit van ouderen. Het aandeel ouderen met 
een lage score op deze index – dat is de groep met een achterstand in materiële en 
fysieke leefomstandigheden ten opzichte van de rest van de bevolking – kan hiermee 
gevolgd worden.

– Subjectief welzijn
Mensen hechten veel waarde aan hun subjectieve welzijn en ondernemen en inves-
teren in activiteiten om hun geluk tot op hoge leeftijd te behouden (Van Kreij 2008; 
Becker 2003). Naast de voorgaande merendeels gedragsmatige en materiële indicato-
ren kan een indicator voor het subjectieve welzijn, zoals het aandeel dat zich geluk-
kig voelt, eenvoudig worden toegevoegd aan de monitor, waarmee dan trends in de 
tevredenheid van ouderen waar te nemen zijn.

Tabel 9.3 vat de voorstellen schematisch samen. Alle genoemde indicatoren kunnen 
ten minste tweejaarlijks gemeten worden en in eenzelfde eenheid, namelijk het aan-
deel personen dat deelneemt aan een activiteit, gebruikmaakt van een voorziening 
en/of deze positief beoordeelt.
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Tabel 9.3
Verkiesbare indicatoren voor de toekomstige monitor ouderenbeleid

domein indicatora

hulpbronnen

gezondheid % bewegen volgens combinorm

% met valincidenten 

% met lage fysieke en mentale score op SF-2b

inkomen % onder armoedegrens

% met koopkracht onder die van gemiddelde 65-minner

opleiding (nieuwe indicator nodig)

voorzieningen

zorg % tevreden gebruikers verpleging, verzorging en thuiszorg

% instellingen verpleging, verzorging en thuiszorg dat aan 
IGZ-normen voldoet

% wachtenden op ouderenzorg

waardig sterven (nieuwe indicator nodig)

vervoer (nieuwe indicator nodig)

wonen % in nultredenwoningen

% in verzorgdwonenwoningen

% in eenpersoonskamers in verpleeghuizen

% in kleinschalige vormen van beschermd wonen voor 
dementerenden

omgeving

eenzaamheid % eenzame personen

leefsituatie en participatie

deelname betaalde arbeid % met werk > 1 uur per week

deelname onbetaalde arbeid % met vrijwilligerswerk > 1 uur per week

% met informelezorgverlening > 1 uur per week

cultuurparticipatie/vrijetijdsbesteding (nieuwe indicator nodig)

maatschappelijke positie % met lage score leefsituatie-indexb

subjectief welzijn

tevredenheid en geluk % gelukkige personenb

a Voor de uitleg van specifieke indicatoren verwijzen we naar de themahoofdstukken.
b Generieke indicatoren.

9.5 Conclusie

De belangrijkste conclusie die uit dit rapport getrokken kan worden, is dat het moge-
lijk is de realisering van beleidsdoelen (en streefwaarden) te volgen door middel van 
een monitor ouderenbeleid, wanneer aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Ten 
eerste dienen de streefwaarden empirisch gefundeerd te zijn in periodiek onderzoek. 
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Ten tweede mogen definities en vraagstellingen niet veranderen in de periode die 
men volgt.

We hebben een aantal voorstellen gedaan waardoor de monitor aan zeggings-
kracht zou winnen. Het eerste is een conceptueel model te maken dat de samenhang 
tussen de streefwaarden in de monitor duidelijk maakt. Het tweede voorstel is een 
combinatie te hanteren van streefwaarden dicht bij het beleid en indicatoren van 
maatschappelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen van het beleid zodat zowel een 
gedetailleerd als een integraal beeld van de soevereiniteit van ouderen in Nederland 
kan ontstaan. Aan het al dan niet realiseren van de streefwaarden is het succes van 
beleidsinspanningen af te lezen en de indicatoren van maatschappelijke ontwikke-
lingen op hoofdlijnen signaleren hoe het met de ouderen in algemene zin gaat. Ten 
slotte verdient het aanbeveling de term ‘ouderenbeleid’ te vervangen door een andere 
aanduiding. Om verschillende redenen: 55-plussers zijn (nog) niet oud, de leeftijds-
categorie vanaf 55 jaar herbergt verschillende generaties (derde en vierde leeftijd), 
het beleid voor 55-plussers begint al op eerdere leeftijd (denk bv. aan onderwijs 
en pensioenen). Een alternatief is het ouderenbeleid te beperken tot de groep van 
zorgafhankelijke, kwetsbare mensen, die veelal 75 jaar en ouder zijn.

Dit proefnummer van de monitor ouderenbeleid verschijnt in de plaats van de perio-
dieke Rapportage ouderen van het scp. Bij het onderzoeken en maken van deze proe-
feditie werd duidelijk dat er belangrijke nuanceverschillen zijn tussen een monitor 
ouderenbeleid en een rapportage ouderen. Omdat er geen integraal ouderenbeleid 
is, zoals de Tweede Kamer onlangs vaststelde (tk 2007/2008b), leidt het vertalen 
van beleid op verschillende terreinen in empirisch te volgen streefwaarden tot het 
versnipperde beeld van uiteenlopende en andersoortige indicatoren. De Rapportages 
ouderen besteedden daarentegen juist aandacht aan de samenhang van beleid vanuit 
het perspectief van de oudere burger en signaleerden nieuwe ontwikkelingen en 
knelpunten.

Te overwegen is een monitor ouderen te maken, die de algemene doelen van het 
ouderenbeleid, de ontwikkeling van de leefsituatie en van het welzijn van 55-plus-
sers (en subgroepen) volgt in de tijd aan de hand van een aantal samenhangende 
beleidsrelevante indicatoren. Dit proefnummer van de monitor laat zien dat een deel 
van deze indicatoren aanwezig en in de tijd te volgen is. Voor een ander deel hebben 
we concrete suggesties gedaan. Daarmee kunnen empirisch gefundeerde uitspra-
ken gedaan worden over de mate waarin beleidsdoelen gerealiseerd zijn, zowel 
voor de gehele 55-plus-populatie als voor subgroepen daarbinnen zoals 75-plussers, 
allochtonen, mannen en vrouwen, mensen met en zonder gezondheidsproblemen. 
Deze informatie komt echter pas goed tot haar recht wanneer zij ingebed is in een 
model waarin de samenhang tussen de indicatoren tot uitdrukking komt. Er wordt 
voldoende informatie over ouderen in Nederland verzameld. De kunst is deze te 
verbinden en te duiden.
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Noten

1 Voor volwassenen (18-plussers) is de norm een half uur matig intensieve lichamelijke 
activiteit op ten minste vijf dagen per week.

2 Met een landelijk netwerk van gemiddeld 50% toegankelijke haltes kan circa 70% van 
de reizigers uit de doelgroep een “toegankelijke busreis” hebben, waarbij zowel de in- 
als uitstaphalte toegankelijk is (tk 2007/2008e).

3 De index ontstaat uit een combinatie van indicatoren voor acht aspecten van de leefsi-
tuatie. Het gaat om gezondheid, wonen, (sociale) participatie, sportbeoefening, bezit 
van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten, en vakantie. 
Voor elk van deze aspecten is een beperkt aantal indicatoren gekozen, zoals de mate 
waarin iemand belemmerd is als gevolg van een ziekte of handicap; het woningtype; 
het wel of niet verrichten van vrijwilligerswerk; de mate van sociaal isolement; de 
mate van sportbeoefening; en het wel of niet bezoeken van een film, museum of 
opera. De indicatoren worden vervolgens op statistische wijze samengevoegd.

4 Het cbs verzamelt periodiek gegevens over het geluk van Nederlanders. De meeste 
recente gegevens uit de trendreeks van pols zijn voor de vraag ‘In welke mate vindt u 
zichzelf een gelukkig mens?’ beschikbaar tot en met het jaar 2005.

5 Voor de groep 75-plussers is deze stijging overigens niet significant door het relatief 
kleine aantal personen in de steekproef. 

6 Een alternatief is het meten van sociale uitsluiting dat op meer domeinen van de 
leefsituatie betrekking heeft. Het meetinstrument bevat vier componenten: materiële 
deprivatie (inkomen en schulden), onvoldoende toegang tot voorzieningen, onvol-
doende sociale participatie, onvoldoende normatieve integratie (geen betrokkenheid, 
afwijzen waarden en normen) (Jehoel-Gijsbers 2007).
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Values on a grey scale

In 2005 the Dutch government set out its policy on the elderly against the back-
ground of population ageing in the policy memorandum Nota ’64’ Ouderenbeleid in 
het perspectief van de vergrijzing (tk 2004-/2005b; henceforth ‘Memorandum 64’). The 
underlying principle is that the elderly are ‘sovereign and valuable citizens, even if 
important resources for an independent existence disappear at some point in their 
lives’. The government derived basic values from this Memorandum in relation to 
health, contribution to society, purchasing power, mobility, housing, care depend-
ency and end of life. The government wishes to reinforce these values and set out a 
number of policy objectives in the Memorandum, complete with targets, in order to 
achieve this. The government’s intention is to track the achievement of the targets by 
means of an Elderly Policy Monitor (Monitor ouderenbeleid) published every two years.
The coordinating Ministry of Health, Welfare and Sport (vws) asked the Netherlands 
Institute for Social Research/scp to compile a first Monitor as a trial edition. The scp 
remit was not only to test the extent to which the targets set out in the Memorandum 
have been achieved, but also to develop the Monitor further.
Memorandum 64 contains policy objectives and targets in seven domains:
1 Active contribution to society (paid and unpaid work);
2 Income;
3 Mobility (public and collective transport);
4 Housing (homes for the elderly);
5 Staying healthy (exercise, fall prevention);
6 Ensuring care for vulnerable elderly (sufficient care, quality of care);
7 Dying with dignity.
This study evaluates the targets set out in Memorandum 64 on the basis of two cen-
tral questions:
1 Have the targets formulated by the government in 2005 been achieved?
2 Are the proposed indicators suitable for future monitoring or do they need improve-

ment?
scp in fact interpreted the remit more broadly and also looked at trends for the 
longer term, and where possible at subgroups of older people (e.g. 55-64 year-olds, 
65-74 year-olds and the over-75s).

Achievement of targets

Paid work
The policy objective of active social participation by older people is translated into 
targets in relation to paid and unpaid work. The target of a labour market participa-
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tion rate of 50% among people aged 55-64 by 2010 will be achieved if the increase 
in the rate continues at its present pace. In 2003, 43.3 % of 55-64 year-olds were 
working for a least one hour per week; this had risen by more than three percentage 
points in 2006, to 46.7%. Analyses over a longer period show that the activity rates of 
men and women in this age group have developed differently. The turnaround in the 
labour market participation rate of working men aged 55-64 years began to change 
in around 1993/94, when the Dutch economy began to climb out of the economic 
decline. The activity rate of older women has by contrast shown a rising trend since 
the middle of the 1980s, though the starting level was very low.

Unpaid work
In addition to paid work, participation in unpaid work by volunteers is one of the 
policy objectives. The commitment to maintaining a constant share of volunteers 
among the over-65s has not been achieved in recent years. An analysis of long-term 
trends shows that, following an initial increase, the proportion of volunteers began 
to fall after 2002. The decline in 2006 relative to 2004 appears to have taken place 
mainly among older people who were not members of a religious community.

Income
The policy objective that older people must have a sufficient income to enable them 
to live independently is translated into a target for improving the purchasing power 
of older people living alone living and receiving only state retirement pension. The 
target of maintaining the purchasing power improvement (106%) for single elderly 
people living alone with only state pension relative to single social assistance benefit 
claimants under 65 years has been achieved. Up to and including 1994, social assist-
ance benefits and the state pension were exactly the same. In 1995 the older person’s 
tax credit (ouderenkorting) was introduced, and raised substantially in 1999. Currently, 
in 2008, the net state pension amounts to approximately 111% of social assistance 
benefit.

Mobility
The policy objective that the elderly must be able to move around freely and safely is 
translated into targets for the accessibility of public transport. Following consulta-
tion with the Ministry of Transport, Public Works and Water Management (V&W), 
it was decided not to include a separate chapter on mobility in this Monitor. The 
Ministry of V&W has developed a new set of indicators for the long term (from 2015 
to 2030) for the accessibility of urban and district transport and railway transport; 
these replace the indicators used in the 2005 policy memorandum.

Housing
Older people must have access to adequate housing, which is tailored to their indi-
vidual needs and supported by customised care provision. This policy objective is 
operationalised in targets for sufficient stairless homes, where all living areas can be 
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accessed without having to climb stairs, and homes with local on-call care facili-
ties. The question of whether the targets for adequate homes have been achieved 
can be answered only partially. A change in the definition means it is not possible to 
determine the increase in the number of stairless homes. The number of homes for 
the elderly with on-call care facilities (‘supported living’) rose from around 101,000 
to approximately 129,000 between 2002 and 2006. This increase of more than 7,000 
homes per year was however not sufficient to achieve the target (14,000 per year). 
The main increase is apparent in households containing the ‘youngest’ and ‘oldest’ 
elderly and in households containing a person with moderate or severe physical dis-
abilities.

Health
The policy objective of encouraging older people to remain fit and healthy for as long 
as possible is translated into a target for the proportion of people aged over 65 who 
undertake sufficient exercise and sport, and a target for the number of falls among 
the over-65s. The percentage of elderly people taking sufficient exercise increased 
between 2000 and 2005. For people aged over 18, the norm has been set at half an 
hour of moderately intensive physical activity on at least five days per week. The 
target of 45% of people aged over 65 attaining this norm was achieved in 2004, and 
the target of 50% by 2010 was achieved as early as 2005. It is only in the group of 
over-65s who assess their health as poor that a minority (21%) achieve the exercise 
normal.
After correction for population profile, a downward trend in the number of falls by 
the elderly can be observed in the period 2002-2006. This downward trend is in line 
with the target reduction of approximately 6%. One exception is formed by elderly 
people in institutions, where the number of falls increased sharply (by 17%) in the 
period 2002-2006.

Care
Older people who become vulnerable due to health problems must be assured of 
sufficient care of good quality. This policy objective is translated into the largest 
number of targets: one for sufficient care (waiting list reduction for nursing, care 
and home care) and four targets relating to quality, in particular in relation to nurs-
ing home care. It is unknown whether the target for waiting list reduction has been 
achieved, due to changed definitions and changes in the way waiting list data are 
recorded. Two of the quality targets have been achieved; in the case of the fourth 
this cannot be determined. As regards measuring client satisfaction through client 
surveys in nursing and care homes, the target of 100% was set to be achieved in 
2007. Client satisfaction was measured in 87% of nursing and care homes in 2005, 
well above the derived target of 71%. The first care accommodation quality target, 
aimed at eliminating all nursing home rooms with more than two beds by 2006, has 
not been achieved. In 2006, 16,200 multiple-bed units (74%) had been eliminated. 
With regard to the second care accommodation target, aimed at creating small-scale 
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living units for people with dementia, the government has set a target of 20% of 
the total capacity of psychogeriatric care by 2010. Forecasts suggest that this target 
will be achieved. In relation to the demand for places for people with dementia, the 
proportion of small-scale living units will increase from 10% in 2005 to 25% in 2010. 
The target for quality of care delivery relates to the number of nursing homes which 
meet the professional quality standards set by the Dutch Health Care Inspectorate 
(igz). The igz and the field jointly developed new standards in 2006 and 2007, which 
means it is not possible to determine whether or not the target has been achieved.

Dying with dignity
The policy objective of enabling people to die with dignity is translated into four 
targets in relation to the facilitation and organisation of palliative care: 1) integra-
tion of palliative end of life care in networks of palliative carers, 2) national coverage 
by palliative care consultation facilities, 3) the setting up of palliative care depart-
ments in Integral Cancer Centres (ikcs); and 4) the creation of a new role for Integral 
Cancer Centres. At the time of the formulation of Memorandum 64, the targets for 
dying with dignity had already been achieved. For targets 2 and 3, the maximum 
score was achieved in 2005. Target 1 had achieved a score of 91% in 2006. As regards 
target 4, all Integral Cancer Centres are largely or completely fulfilling their role. 
The four-component target for palliative care has thus been achieved.

Critique and suggestions

In response to the second question, ‘Are the proposed indicators suitable for future 
monitoring or do they need improvement?’, we observe a number of shortcomings in 
the target-based approach set out in Memorandum 64, and put forward a number of 
suggestions for improvement. The shortcomings relate to the following points:
– The Monitor lacks a uniform unit of measurement. The targets in Memorandum 64 

are based on dissimilar figures (on supply, demand, take-up, satisfaction, phase of 
policy implementation).

– The targets use different time horizons, varying from 2006 to 2030.
– Different age limits have been used in formulating the targets (over-55, 55-64 years, 

over-65), and in a few cases no age limit is applied (‘care’).
– The present Monitor describes the achievement of targets, but does not explain why 

they have or have not been achieved.
– The Monitor does not play a signal function with respect to new developments in the 

life situation and well-being of the elderly.
– There is a lack of cohesion between the targets in the different policy domains, 

whereas from the perspective of the elderly health, work, housing, transport and 
care are closely interrelated in their lives.

Based on these points of criticism, we put forward a number of suggestions for 
improving future Monitors:
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– Choose measurement units that are related to the perspective of the elderly (e.g. use 
of provisions, choice of healthy lifestyles).

– Choose targets which can reveal changes over the medium term of between two 
and five years.

– Use the lowest age limit of ‘over-55’ for all targets and three phases of life based on 
three age categories: 55-64 years, 65-74 years and 75 years and older. Targets do not 
need to apply for every age group, nor do they all need to be the same.

– Offer more explanation on the achievement of targets by showing differences 
between subgroups of older people and by mirroring the changes found against 
trends in the longer term.

– In addition to targets and associated policy-specific indicators, also use a number 
of generic indicators which have a signal function in revealing how the elderly in 
the Netherlands are faring. For example, statistical trends in the life situation and 
happiness of the elderly highlight the fact that the material circumstances of the 
elderly have improved over the last ten years, but that a reversal has taken place in 
the perception of the elderly since 2001.

– Use a conceptual model indicating which domains could be tracked and what the 
relationship between the targets is.

Tracking changes in the future

The question of how the Monitor could be improved is related to the question of 
which information it should provide. In concrete terms, the party commissioning 
the Monitor could make a number of choices on two questions:
1 On which elderly people should the Monitor provide information? (All over-55s or 

just the care-dependent, vulnerable over-75s?);
2 Should the Monitor provide information on the process of realising policy or about 

policy outcomes in terms of the behaviour and perception of the elderly?
Aside from the choices that are made, we put forward proposals on the basis of this 
study for substantive indicators, some of which build on the indicators contained 
in Memorandum 64 and some of which are new. The indicators have been arranged 
using the life situation model (Boelhouwer 2007) by resources, provisions, setting, 
life situation and participation, and subjective welfare.
The most important resources for the elderly are health, income and education. 
Monitoring the theme ‘staying healthy’, in addition to the existing monitoring of 
healthy lifestyle (proportion of older people who meet the exercise fitness norm) and 
a relevant outcome measure (proportion of older people falling in one year), could 
also include a generic health measure which summarises many of the health aspects 
that are relevant for independent functioning. For monitoring income, the present 
indicator for purchasing power, which applies only for a small group of single older 
persons living only on state old-age pension, could be replaced by two indicators 
which apply for the entire elderly population: 1) the proportion of older people living 
below the poverty line; and 2) the proportion of over-65s who have a lower standard-
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ised income than the average standardised income of people aged below 65. Educa-
tion could be added as a new indicator.
Under provisions we would include the themes ‘sufficient care of good quality’, 
‘dying with dignity’, ‘housing provision’ and ‘mobility’. The key with care is that 
people receive sufficient care of good quality. Whether or not older people in the 
Netherlands who are in need of help are receiving sufficient care can be deduced 
with reasonable accuracy from the waiting list records for home care, care home 
and nursing home places (the nursing, care and home care sector). Quality of care 
can be accessed from two perspectives: that of the care professionals and that of the 
service-users. For monitoring dying with dignity, new indicators are being devel-
oped within the Netherlands Organisation for Health Research and Development 
(ZonMw) palliative care programme. In the area of housing provision, we would sug-
gest that the existing indicators for stairless homes and ‘supported living’, both for 
older people living independently, be merged to create a set of housing and care indi-
cators with the existing quality indicators ‘single-person rooms in nursing homes’ 
and ‘small-scale living units for people with dementia’, thus generating a profile of 
four indicators for the residential setting of the elderly, both the large group who live 
independently and the small group who live in institutions. A new indicator would 
need to be developed for mobility, which portrays how many elderly people are able 
to travel from A to B using different forms of private, public and collective transport.
The social setting often determines how long older people are able to continue living 
independently. Loneliness is one of the biggest complaints of the elderly and can 
be measured with the commonly used scale for loneliness (De Jong-Gierveld et al. 
2008).
Social participation is tracked in the present Monitor in the domains of paid work 
and voluntary work. An indicator for the proportion of people providing informal 
care could be added to this. However, participation by the elderly in society encom-
passes more than just paid and unpaid work. To make the picture of participation by 
the elderly more complete, an indicator could be added for the proportion of older 
people taking part in cultural activities.

Conclusion

The main conclusion that can be drawn from this report is that it is possible to track 
the achievement of policy objectives (and targets) using an Elderly Policy Monitor, pro-
vided a number of conditions are met. First, the targets need to be empirically based 
on periodic research. Second, definitions and questionnaires must not be changed in 
the period being monitored.
This trial edition of the Elderly Policy Monitor has been published in place of the peri-
odic scp Report on the Elderly (Rapportage ouderen). When carrying out the research for 
and compiling this trial edition it became clear that there are substantial differences 
of nuance between an Elderly Policy Monitor and a Report on the Elderly. Since there is 
no integral policy on the elderly, the translation of policy on the elderly in differ-
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ent domains into targets that can be monitored empirically results in a fragmented 
picture of divergent and dissimilar indicators. The Reports on the Elderly, by contrast, 
have devoted attention to the interrelationship of policy from the perspective of the 
older citizen and have thus highlighted new developments and problem areas in the 
life situation and well-being of the elderly.
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