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1 Vraagstelling

1.1 Plaats van het project

Enige jaren geleden ontwikkelde het scp enkele modellen ter verklaring van de 
(potentiële) vraag naar en het gebruik van voorzieningen voor verpleging en verzor-
ging die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) vallen. Deze 
modellen worden thans geactualiseerd, tegelijkertijd wordt naar mogelijkheden tot 
verbetering en uitbreiding gezocht. Dat gebeurt in het kader van het onderzoeks-
programma Vraagmodel langdurige zorg.

De centrale vraag achter de modellen luidt: ‘hoe lossen mensen met beperkingen 
hun verzorgingsproblemen op.’ Bij het ‘hoe’ werd binnen de bestaande modellen 
met name gekeken naar awbz-gefi nancierde zorg, en naar informele en particuliere 
hulp. In dit project wordt gekeken of het mogelijk is om het model verpleging en ver-
zorging uit te breiden met andere oplossingen: de ondersteunende voorzieningen op 
het gebied van wonen en welzijn, waarvan de meeste gefi nancierd worden uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als dat het geval is, kan een breder model 
‘compenserende voorzieningen voor mensen met fysieke beperkingen’ worden 
ontwikkeld, met speciale aandacht voor het gebruik van ondersteunende voorzienin-
gen door mensen die qua hulpbehoefte lijken op mensen die in een ver plegings- of 
verzorgingshuis verblijven.

Figuur 1.1 is een schematische weergave van enkele belangrijke begrippen van het 
verklaringsmodel verpleging en verzorging (Timmermans en Woittiez 2004a, b).

Mensen hebben een objectieve hulpbehoefte als zij in principe voldoen aan de normen 
die het Centrum Indicatiestelling Zorg hanteert bij de toelating tot awbz-gefi nan-
cierde zorg. Potentiële vragers naar awbz-gefi nancierde zorg zijn die mensen met een 
objectieve hulpbehoefte waarvan in theorie verwacht kan worden dat zij een beroep 
op awbz-gefi nancierde diensten zullen doen. Hieronder werd in de vorige versie van 
het verklaringsmodel verstaan mensen met een objectieve hulpbehoefte die al een 
vorm van hulp ontvangen (Timmermans en Woittiez 2004a, b). De redenering daar-
achter was dat mensen die al hulp ontvangen (bijvoorbeeld van de thuiszorg, of van 
mantelzorgers of via een particuliere hulp) eerder de stap naar het ciz zullen zetten.1 
Potentiële vragers die daadwerkelijk naar het ciz toe gaan en hulp toegewezen krij-
gen worden manifeste vragers. Manifeste vragers kunnen op een wachtlijst staan, zij 
zijn dan nog geen gebruikers van awbz-gefi nancierde zorg, of zij kunnen gebruikers 
zijn van awbz-gefi nancierde zorg.
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Figuur 1.1
Het verklaringsmodel verpleging en verzorging 2004 (naar Timmermans en Woittiez 2004a, b)
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Het verklaringsmodel verpleging en verzorging richt zich op dit moment op awbz-
gefi nancierde zorg. Een doel van het verklaringsmodel is om toekomstig gebruik 
van awbz-gefi nancierde zorg te kunnen voorspellen (het maken van ramingen). 
Simpel gezegd wordt gekeken wat de determinanten zijn van het gebruik van 
awbz- gefi nancierde zorg. Door het in kaart brengen van waarschijnlijke toe-
komstige trends in deze determinanten kan een uitspraak worden gedaan over het 
toekomstige beroep op awbz-gefi nancierde zorg. Stel dat leeftijd een belangrijke 
deter minant is van het gebruik van awbz-gefi nancierde zorg: ouderen maken meer 
gebruik van awbz-gefi nancierde zorg dan jongeren. Op basis van de huidige samen-
stelling van de bevolking en de levensverwachting is een goede schatting te maken 
van het aantal ouderen over zeg 10 of 15 jaar. Dit aantal kan dan gebruikt worden als 
schatter voor het toekomstig gebruik van awbz-gefi nancierde zorg.

In het verklaringsmodel ‘verpleging en verzorging’ wordt gewerkt met pakket-
ten van voorzieningen die onder de awbz vallen.2 Het onderscheid in pakketten is 
nood zakelijk voor de modellering, omdat het door de beperkingen die de analyse-
technieken ons stellen, ondoenlijk is om alle mogelijke combinaties van awbz-zorg-
functies te onderscheiden.
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In de praktijk zullen gebruikers van awbz-gefi nancierde zorg ook gebruik maken 
van andere voorzieningen. Zo kan een gebruiker van thuiszorg ook gebruik maken 
van maaltijdvoorzieningen, zoals tafeltje-dek-je. Het is zelfs mogelijk dat een 
persoon met een bepaalde hulpbehoefte geen gebruik hoeft te maken van awbz-
gefi nancierde zorg omdat een voorziening als tafeltje-dek-je, samen met wellicht 
wat hulp van familie en vrienden, voldoende is. Doel van het huidige project is te 
kijken of de pakketten awbz-gefi nancierde zorg, die in het verklaringsmodel worden 
onderscheiden, uitgebreid kunnen worden met woon- en welzijnsvoorzieningen die 
ook belangrijk zijn voor het zelfstandig kunnen wonen.

De mogelijke samenhang tussen awbz-gefi nancierde zorg en woon- en welzijns-
voorzieningen wordt weerspiegeld in de meest recente schematische waargave 
van het verklaringsmodel verpleging en verzorging (fi guur 1.2). Naast de awbz-
 gefi nancierde zorg wordt gekeken naar zorg die gefi nancierd wordt vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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Figuur 1.2
Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007 (Jonker et al. 2007)
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Er zijn twee voorwaarden voor opname van woon- en welzijnsvoorzieningen in het 
verklaringsmodel. De eerste voorwaarde is dat het mogelijk is om pakketten van 
voorzieningen te onderscheiden. Dat wil zeggen dat niet alle combinaties van woon- 
en welzijnsvoorzieningen voor mogen komen, maar dat er een samenhang moet 
bestaan tussen voorzieningen. De tweede voorwaarde is dat het gebruik van (pak-
ketten van) woon- en welzijnsvoorzieningen met dezelfde determinanten verklaard 
kan worden als het awbz-gebruik binnen het huidige verklaringsmodel. Bij de 
verklaringsmodellen gaat het (gedeeltelijk) om het ramen van toekomstig gebruik 
van voorzieningen door middel van het bekijken van trends in determinanten van dit 
gebruik. De belangrijkste determinanten van gebruik van awbz-gefi nancierde zorg 
zijn: het hebben van beperkingen, het hebben van chronische aandoeningen, leeftijd 
(hoe ouder hoe hoger het gebruik van awbz-gefi nancierde zorg), geslacht (vrouwen 
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maken over het algemeen meer gebruik van voorzieningen dan mannen), samen-
stelling van het huishouden (alleenstaanden maken meer gebruik van voorzieningen 
dan samenwonenden) en opleiding en inkomen (mensen met een hogere opleiding 
en inkomen zijn gemiddeld gezonder en hoeven daardoor minder gebruik te maken 
van awbz-gefi nancierde zorg; daarnaast hebben zij door het hogere inkomen meer 
mogelijkheden om particuliere hulp in te kopen).

Als voor het gebruik van woon- en welzijnsvoorzieningen hele andere deter-
minanten gelden dan voor het gebruik van awbz-gefi nancierde zorg, dan bieden 
de bestaande gegevens geen mogelijkheid om toekomstig gebruik te voorspellen. 
Opname van deze voorzieningen in het verklaringsmodel heeft dan geen zin.

1.2 Achtergrond en onderzoeksvragen

awbz-gefi nancierde voorzieningen, particuliere hulp en informele hulp zijn belang-
rijke, maar niet de enige voorzieningen die mensen met beperkingen helpen hun 
dagelijkse problemen op te lossen. Woonvoorzieningen en woningaanpassingen 
zijn vaak net zo belangrijk. Zo blijken mensen die beschikken over een tillift of 
een aangepast toilet minder snel een indicatie voor verblijf (in een verzorgings- of 
verpleeghuis) nodig te hebben dan mensen zonder deze voorzieningen (Van Campen 
en Van Gameren 2003, Van Gameren et al. 2005).

Ook welzijnsvoorzieningen zijn voor het oplossen van verzorgingsproblemen 
vaak net zo onmisbaar als de awbz-verstrekkingen. Voorbeelden zijn maaltijd-
voorzieningen, klussenhulp, maar ook ouderenadviseurs. Zo geeft in de gemeente 
Helmond 11% van de mensen ouder dan 65 jaar of met een handicap aan dat de klus-
senhulp noodzakelijk is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, van de maaltijd-
voorziening vindt 8% dit (Breejen en Jansen 2005).

Een breder verklaringsmodel (breder dan alleen awbz-gefi nancierde zorg) past 
beter bij de werkelijke ondersteuning van mensen met fysieke beperkingen. Bij de 
toekenning van awbz-gefi nancierde zorg door het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(ciz) worden behalve de aanwezige mantelzorg, ook andere ondersteunende voor-
zieningen, de zogenoemde voorliggende voorzieningen betrokken. Het begrip voor-
liggende voorzieningen is een in de praktijk ontwikkeld begrip. Het heeft betrekking 
op alle voorzieningen en vormen van zorg, waarmee een verzekerde zijn zorgvraag 
kan vervullen zonder daarvoor een beroep op de awbz te doen.

In de praktijk wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen wettelijke en niet-
wettelijke voorliggende voorzieningen. Wettelijke voorliggende voorzieningen zijn 
voorzieningen waarop de verzekerde een beroep kan doen op grond van een andere 
wettelijke regeling. Niet-wettelijke voorliggende voorzieningen zijn niet afdwing-
baar, maar wel algemeen gebruikelijk, bijvoorbeeld een boodschappendienst, een 
alarmeringsysteem, maaltijdservice, fi nancieel-administratieve ondersteuning of 
een klussendienst. De wettelijk voorliggende voorzieningen zijn deels neergelegd 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gebruikelijke voorzieningen 
worden ook vaak in het kader van de Wmo door een gemeente geboden.
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De huishoudelijke verzorging en de woon- en welzijnsvoorzieningen waar in dit 
rapport over wordt gesproken, maken sinds 1 januari 2007 onderdeel uit van de 
Wmo.3 De gedachte achter de bundeling van deze voorzieningen in de Wmo is dat 
gemeenten beter in staat zijn maatwerk te kunnen leveren, juist omdat er samenhang 
is tussen deze voorzieningen. Zo bezien wordt in dit rapport een van de veronder-
stellingen van de Wmo onderzocht: de samenhang tussen de verschillende voor-
zieningen.

Zoals ook in paragraaf 1.1 al werd aangegeven zijn er nogal wat voorzieningen op 
het terrein van wonen en welzijn en het is ondoenlijk om ze alle apart in een ver-
klaringsmodel op te nemen. Daarom wordt, net als bij het model verpleging en 
verzorging is gedaan, met behulp van statistische analyse gezocht naar combinaties 
van voor zieningen, hierna pakketten van diensten genoemd. Het gaat hierbij niet 
alleen om pakketten woon- en welzijnsdiensten, maar ook om combinaties 
met zorg voorzieningen die uit de awbz worden betaald. Mensen met (ernstige) 
fysieke beperkingen maken namelijk vaak gebruik van meerdere voorzieningen 
tegelijkertijd. Het is juist deze combinatie van voorzieningen die hen in staat stelt 
om zelf standig te blijven wonen. Een pakket van voorzieningen bestaat dus uit 
voorzieningen die tegelijkertijd worden gebruikt door een persoon met lichamelijke 
beperkingen. De zoektocht naar deze pakketten blijft beperkt tot de diensten die 
voor zelfstandig wonende personen met fysieke beperkingen zijn bedoeld.4

Als de zoektocht slaagt, kunnen de meest voorkomende pakketten als afhanke-
lijke in een uitgebreider model worden opgenomen. Voor dit onderzoeksdeel wordt 
gebruik gemaakt van het wonen-zorg-welzijn onderzoek (wzw). In dit onderzoek 
werden ruim 2700 zelfstandig wonende volwassenen met matige of ernstige beper-
kingen bevraagd naar het gebruik van een scala aan voorzieningen, waaronder 
voorzieningen die onder de awbz vallen en woon- en welzijnsvoorzieningen. Het 
scp gebruikte dit onderzoek al eerder voor een rapport over het gebruik van onder-
steunende voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn (De Klerk en 
Schellingerhout 2006).

Een en ander is samen te vatten in de volgende onderzoeksvragen:
1 In welke combinaties komt het gebruik van voorzieningen op het vlak van wonen, zorg en 

welzijn voor?
2 Zijn de voorzieningen te groeperen tot pakketten?

De voorzieningen waar het hier om gaat vinden hun wettelijke basis in de awbz of de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De huishoudelijke verzorging neemt 
hierbij een bijzondere plaats in: ten tijde van het Wonen-Zorg-Welzijn onderzoek 
(2005) was huishoudelijke verzorging nog een awbz-voorziening. Anno 2007 is de 
huishoudelijke verzorging onderdeel van de Wmo. Vanwege deze status zal de huis-
houdelijke verzorging steeds apart worden bekeken.
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Als de tweede onderzoeksvraag bevestigend is beantwoord, wordt de aandacht 
gericht op de determinanten van het gebruik van de verschillende pakketten. De 
verklaringsmodellen geven de samenhang weer tussen enerzijds pakketten onder-
steuning en anderzijds omstandigheden die het gebruik van die pakketten in hoge 
mate bepalen (de determinanten). Tot die omstandigheden behoren behoefte-
kenmerken als de aanwezigheid van ziekte of lichamelijke beperkingen, maar ook 
demografi sche als leeftijd en geslacht, naast sociaal-economische als het opleidings-
niveau. Voorwaarde voor opname van de woon- en welzijnsvoorzieningen is dat 
hun gebruik door dezelfde determinanten wordt bepaald, anders zijn ramingen van 
toekomstig gebruik met de huidig beschikbare gegevens niet mogelijk. Het is echter 
wel mogelijk dat verschillende pakketten van voorzieningen verschillende gebrui-
kersgroepen kennen. Zo is het mogelijk dat een bepaald pakket door alleenstaanden 
worden gebruikt, terwijl een ander pakket juist veel gebruikt wordt door mensen die 
samenwonen. Samenvattend is het van belang om te bepalen wat de determinanten 
zijn van de pakketten van voorzieningen, bijvoorbeeld of leeftijd en geslacht een rol 
spelen. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of de verschillende pakketten van 
voorzieningen verschillende gebruikersgroepen kennen, bijvoorbeeld of sommige 
pakketten door vrouwen worden gebruikt en andere juist door mannen. Dit brengt 
ons bij de derde onderzoeksvraag:
3 Welke zijn de determinanten van de gevonden pakketten en hoe zien de profi elen van de 

gebruikersgroepen er uit?

Bij de gebruikersgroepen krijgt één groep bijzonder aandacht. Uit eerder onderzoek 
bleek dat er mensen zijn die wat hun hulpbehoefte betreft vergelijkbaar zijn met ver-
zorgingshuisbewoners, maar die toch zelfstandig wonen (Timmermans en Woittiez 
2004a, b, van Gameren et al. 2005, de Klerk 2004). De Klerk (2004) vond bijvoorbeeld 
dat men 5% van de zelfstandig wonende ouderen op basis van hun beperkingen (en 
een aantal andere achtergrondkenmerken) in een verzorgings- dan wel verpleeg-
huis zou verwachten. Deze groep zou men potentiële tehuisbewoners kunnen noemen. 
Het streven van de overheid is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen en tegelijkertijd de capaciteit van de verzorgingshuizen terug te 
brengen. Dit leidt tot extra vraag naar allerlei compenserende diensten voor zelfstan-
dig wonende personen en daarmee tot een aanzienlijke verschuiving van fi nanciële 
lasten van de awbz naar de gemeenten. Vanuit dit oogpunt is het interessant om te 
kijken van welke voorzieningen de potentiële tehuisbewoners gebruik maken. Dit 
leidt tot de volgende en laatste onderzoeksvraag:
4 Van welk pakket van voorzieningen maken thuiswonende potentiële tehuisbewoners gebruik?

Idealiter komt het hier bedoelde pakket te voorschijn bij de analyse die voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 2 worden uitgevoerd. Het is echter 
ook mogelijk om deze kwestie te benaderen vanuit de kenmerken van bewoners van 
tehuizen. Eerst wordt dan gekeken welke personen men zou kunnen beschouwen als 
potentiële tehuisbewoners en vervolgens van welke voorzieningen zij gebruik maken.
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Mocht overigens blijken dat de potentiële tehuisbewoners van specifi eke diensten 
gebruik maken, dan is hiermee niet gezegd dat deze voorzieningen verklaren waarom 
zij niet in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. Daarvoor is een andersoortig 
onderzoek nodig. Dan zou bijvoorbeeld gekeken moeten worden of potentiële 
tehuisbewoners die van bepaalde diensten gebruik maken minder vaak naar het ciz 
(Centrum Indicatiestelling Zorg, verschaft toegang tot awbz-voorzieningen) toe 
gaan of bij het ciz minder snel de indicatie ‘verblijf’ krijgen.

1.3 Databestanden

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1 tot en met 4 zal gebruik worden 
gemaakt van wzw2005. Voor het bepalen van de groep potentiële tehuisbewoners 
binnen het wzw zal gebruik worden gemaakt van uitkomsten van een analyse op 
een gecombineerd bestand op basis van het onderzoek Ouderen in instellingen (oii) 
2004 en het Algemeen Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) 2003.

Wonen, Zorg en Welzijn (wzw)
Het wzw-onderzoek is een onderzoek onder volwassenen (22-plussers) met lang-
durige lichamelijke beperkingen. Respondenten zijn mensen die in 2002 hebben 
meegewerkt aan het Woningbehoefteonderzoek (wbo) van het ministerie van 
vrom en daar hebben aangegeven dat zij motorische (niet-zintuiglijke) beperkin-
gen hadden. Voor het wzw is eerst met een korte vragenlijst vastgesteld of men 
nog steeds beperkingen heeft. Vervolgens is in een mondeling interview uitgebreid 
gevraagd naar de behoefte aan, het gebruik van en de ervaringen met verschillende 
voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en vervoer. Hierbij is niet 
alleen naar voorzieningen in de gesubsidieerde sfeer gekeken, maar ook naar die in 
de informele en particuliere sfeer. Het wzw-bestand bevat ruim 2700 respondenten 
met matige en ernstige motorische beperkingen (beperkingen aan het bewegings-
apparaat).

Ouderen in Instellingen (oii 2004)
Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verkrijgen in het sociale netwerk, de gezond-
heid, de woonsituatie, de fi nanciële situatie en het gebruik van zorg van mensen van 
55 jaar en ouder die permanent in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven. In 
2004 hebben 1158 personen meegewerkt aan het oii, afkomstig uit 102 verzorgings-
huizen, 51 somatische verpleeghuizen en 48 psychogeriatrische verpleeghuizen.

avo 2003
Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van 
een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse 
bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzie-
ningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de 
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individuele personen binnen een huishouden karakteriseren. In 2003 deden 6404 
huishoudens en in totaal 13.776 personen mee aan het onderzoek.

1.4 Reikwijdte van de huidige studie

De analyses voor dit onderzoek zijn uitgevoerd op het Wonen-Zorg-Welzijn (wzw) 
bestand van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De respondenten hebben naast een 
minimum leeftijd van 22 jaar de volgende kenmerken (zie De Klerk en Schellinger-
hout 2006):
– zij zijn zelfstandig wonend;
– zij hebben matige tot ernstige lichamelijke beperkingen;
– deze beperkingen zijn langdurig.

In totaal zijn er in Nederland ongeveer 1,1 miljoen zelfstandig wonende 22-plussers 
met langdurige matige of ernstige lichamelijke beperkingen. De analyses op het 
wzw vinden plaats op de selectie van personen van 30 jaar en ouder. Dit is in over-
eenstemming met het bestaande verklaringsmodel langdurige zorg. De ondergrens 
is in de eerste plaats gekozen omdat zeer weinig personen jonger dan 30 jaar gebruik 
maken van de hier behandelde diensten. In de tweede plaats kunnen voor personen 
jonger dan 30 jaar binnen het verklaringsmodel geen ramingen worden opgesteld 
omdat bijvoorbeeld hun sociaal-economische positie nog niet valt te voorspellen. Er 
zijn naar schatting ongeveer 1 miljoen 30-plussers met langdurige matige of ernstige 
beperkingen.

Omdat het zelfstandig wonenden betreft, valt het gebruik van zorg door verpleeg- 
en verzorgingshuisbewoners buiten de studie. Daarnaast zijn de respondenten 
geselecteerd op de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen; mensen met ander-
soortige beperkingen (verstandelijk, psychisch) vallen daardoor eveneens buiten 
de studie. Ten slotte, omdat het om mensen met langdurige beperkingen gaat, valt 
gebruik van kortdurende zorg voor een groot gedeelte buiten de studie.

Hoewel een gedeelte van de voorzieningen waar hier over gesproken wordt onder 
de Wmo valt, heeft deze studie geen betrekking op een groot aantal doelgroepen van 
de Wmo: jeugdigen met problemen of ouders met opvoedingsproblemen, mantel-
zorgers en vrijwilligers, mensen met chronisch psychische problemen en mensen 
met psychosociale problemen en specifi eke groepen als dak- en thuislozen en ver-
slaafden.



15Vraagstelling

Noten

1 In Schellingerhout (2007) wordt een alternatieve benadering van de potentiële vraag 
uitgewerkt.

2 De volgende pakketten werden onderscheiden:
– huishoudelijke hulp;
– persoonlijke verzorging (plus): verzorging met eventueel huishoudelijke hulp;
– verpleging (plus): verpleging met eventueel verzorging en/of huishoudelijke hulp;
– begeleiding (plus): begeleiding met eventueel huishoudelijke hulp en/of persoonlijke 

verzorging en/of verpleging;
– semimurale opvang (plus): semimurale opvang met eventueel huishoudelijke hulp 

en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging en/of begeleiding;
– tijdelijke opname: tijdelijke opname eventueel met één van bovenstaande producten;
– opname verzorging: verzorgingshuiszorg eventueel met één van bovenstaande pro-

ducten;
– opname verpleging: verpleeghuiszorg eventueel met één van bovenstaande produc-

ten.
De aanduiding ‘plus’ betekent dat het pakket uit de betreffende dienst en uit een 
eerder genoemd product bestaat.

3 Mensen met beperkingen worden specifi ek genoemd bij twee prestatievelden binnen de 
Wmo:
5 bevorderen van participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische 

problemen of psychosociale problemen;
6 verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen, chronisch psychische 

problemen of psychosociale problemen.
 Verder is in de wet bepaald dat er op de prestatievelden 5 en 6 voor de gemeente een 

compensatieplicht geldt. Dit houdt in dat de gemeente de beperkingen van mensen met 
beperkingen moet compenseren door het treffen van voorzieningen die hen in staat 
 stellen:
– een huishouden te voeren;
– zich te verplaatsen in de woning;
– zich lokaal te verplaatsen via een vervoermiddel;
– medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

4 De te vormen pakketten hebben dus geen betrekking op een aantal ‘doelgroepen’ of 
gebruikers van awbz-gefi nancierde zorg of Wmo-voorzieningen. Wat betreft de awbz 
gaat het dan met name om mensen die in een tehuis wonen of mensen met verstandelijke 
handicaps of psychische beperkingen. Wat betreft de Wmo missen we jeugdigen met 
problemen of ouders met opvoedingsproblemen, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen 
met chronisch psychische problemen en mensen met psychosociale problemen en speci-

fi eke groepen als dak- en thuislozen en verslaafden.
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2 Het gebruik van individuele voorzieningen

Dit werkdocument gaat over de combinatie van verschillende woon-, zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Voordat mogelijke combinaties onderzocht worden is het 
goed om te kijken naar het gebruik van de individuele voorzieningen en de deter-
minanten van dit gebruik.1 De analyses in dit rapport hebben betrekking op een 
gedeelte van de voorzieningen die onder de Wmo vallen. De focus is gericht op voor-
zieningen die specifi ek toegesneden zijn op mensen met beperkingen.2

Tabel 2.1 geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende woon-, zorg- en 
welzijnsvoorzieningen naar ernst van de beperking en naar leeftijd van de hulp-
behoevende. Voor de volledigheid wordt ook het gebruik van particuliere en infor-
mele hulp in de tabel weergegeven. Deze twee vormen van hulp zullen niet bij de 
constructie van de pakketten van voorzieningen worden betrokken. Het gaat in 
deze studie immers om voorzieningen die onder de Wmo of de awbz vallen. Het 
ontvangen van particuliere of informele hulp kan echter wel van invloed zijn, of 
samenhangen met, het ontvangen van andere vormen van hulp of het gebruik van 
voorzieningen. Ze worden daarom als determinant bij de verklarende analyses 
gebruikt.

De gebruikspercentages van de voorzieningen verschillen nogal, zo blijkt uit tabel 2.1. 
Een kwart van de 30-plussers met beperkingen heeft een grote woningaanpas sing in 
de woning en bijna een op de zeven heeft een alarm (op het lichaam of in de woning). 
Bijna een kwart woont in een woning waar het mogelijk is om gebruik te maken van 
zorg of van diensten. Niet iedereen die in een dergelijke woning woont, maakt ook 
gebruik van de geboden mogelijkheden. Ruim een op de tien maakt gebruik van een 
praktische voorziening als een maaltijdservice, klussendienst of boodschappen-
dienst. Ruim een kwart gebruikt een looprek, rollator of rolstoel.

Iets meer dan 29% van de 30-plussers met beperkingen ontving in 2005 awbz-
gefi nan cierde zorg. Het kon hierbij gaan hulp van de thuiszorg, hulp vanuit een 
naburig tehuis of hulp betaald met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2005 
maakte de huishoudelijke verzorging nog deel uit van de awbz, in 2007 is het een 
Wmo-voorziening. De variabele ‘awbz totaal 2005’ uit tabel 2.1 betreft de awbz-
gefi nancierde zorg inclusief de huishoudelijke verzorging. Om rekening te kunnen 
houden met de situatie in 2007 zal de huishoudelijke verzorging apart worden 
bekeken van de overige awbz-voorzieningen. Bijna een kwart van de mensen met 
beperkingen ontving huishoudelijke verzorging. Naar de awbz-gefi nancierde hulp 
minus de huishoudelijke verzorging zal voortaan worden verwezen als awbz 2007. 
awbz 2007 heeft betrekking op de functies verpleging, persoonlijke verzorging, 
behandeling en begeleiding. Ruim een op de tien mensen met beperkingen ontving 
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een dergelijke zorgfunctie. De functie verblijf (kortdurend of langdurend) is geen 
onderdeel van het onderzoek.3

Tabel 2.1
Gebruik van voorzieningen, selectie 30-plussers met matige en ernstige beperkingen 2005 
(n = 2686) (in procenten)

geen beperkingen/
hdl/mobiliteits-
beperkingen adl 30-54 jaar 55-74 jaar ≥ 75 jaar totaal

grote woningaanpassingena 19,9 39,2 15,8 22,2 38,0 25,2

alarmb 11,7 27,2 2,6 8,2 38,4 15,9

wonen met dienstenc 17,2 22,4 8,2 18,1 29,0 18,5

wonen met dienstenc gebruik 7,0 12,6 2,0 5,4 18,8 8,5

wonen met zorgd (op afroep) 7,1 8,3 1,8 6,0 14,7 7,4

wonen met zorgd: gebruik 2,1 4,3 0,4 2,0 5,9 2,7

looprek/rollator/rolstoel 16,3 49,6 11,0 16,4 50,4 25,4

gebruikt praktische 
 voorzieningene 9,7 20,3 3,9 8,7 25,8 12,5

thuiszorgf 19,1 41,5 13,2 16,7 47,3 25,1

naburig tehuisf 1,2 4,4 1,3 1,1 4,1 2,1

pgbg 2,2 8,8 4,6 3,4 4,1 4,0

AWBZ totaal 2005 (thuiszorg
+naburig tehuis+pgb) 21,3 50,3 17,2 19,9 52,5 29,2

huishoudelijke verzorging 18,2 40,83 12,9 17,4 44,2 24,3

overige AWBZ-hulp
(‘AWBZ 2007’) 5,9 25,3 6,4 5,3 23,6 11,1

informele hulpf 26,5 45,3 39,1 25,8 31,9 31,6

particuliere hulpf 9,2 8,3 7,7 7,2 12,4 8,9

a Grote woningaanpassingen: hellingbaan bij de voordeur, een aangepast aanrecht, aangepaste keukenkasten of een 
traplift.

b Alarm op het lichaam of in de woning (het gaat om de aanwezigheid, niet perse om gebruik).
c Wonen met diensten: woningen waarbij bewoners gebruik kunnen maken van diensten zoals maaltijden uit een 

verzorgingshuis, dienstencentrum of steunpunt.
d Wonen met zorg: hiervan is sprake als een bewoner gebruik kan maken van verpleging of verzorging in een bij de 

woning gelegen steunpunt, verzorgingshuis of dienstencentrum.
e Praktische voorzieningen: maaltijdvoorziening aan huis, klussenhulp, boodschappendienst.
f In het afgelopen jaar geholpen bij de huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging of overige hulp.
g Pgb: persoonsgebonden budget.

Bron: SCP (WZW’05)
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Bijna een derde van de 30-plussers met beperkingen ontving informele hulp en 
bijna een op de tien ontving particuliere hulp. Particuliere hulp bestaat in het 
merendeel van de gevallen uit huishoudelijke verzorging (‘werkster’, zie De Klerk en 
Schellinger hout 2006).

Tabel 2.1 laat twee belangrijke determinanten van het gebruik van voorzienin-
gen zien: de mate van beperkingen en de leeftijd (zie De Klerk en Schellingerhout 
2006 voor een uitgebreide bespreking van de determinanten van het gebruik van 
de verschillende voorzieningen). Over het algemeen maken mensen met ernstige 
beperkingen vaker gebruik van de verschillende genoemde voorzieningen dan 
mensen met matige beperkingen. Daarnaast neemt het gebruik van de verschillende 
voor zieningen toe met de leeftijd. Voor een deel heeft dit te maken met de mate van 
beperkingen: over het algemeen hebben ouderen meer beperkingen dan jongeren. 
Maar een gedeelte van de verschillen in gebruik naar leeftijd staat ook los van de 
mate van beperkingen. Een persoon jonger dan 55 jaar zal minder voorzieningen 
gebruiken dan een 75-plusser, ook wanneer zij dezelfde mate van beperkingen 
hebben. De oorzaak hiervan is niet duidelijk (zie ook De Klerk en Schellinger-
hout 2007). Buiten leeftijd en de mate van beperkingen spelen ook het geslacht en 
de samenstelling van het huishouden een rol bij het gebruik van voorzieningen. 
Vrouwen (ook samenwonende vrouwen) maken over het algemeen vaker gebruik 
van allerlei voorzieningen dan mannen. Waarom dit is, is niet duidelijk. Samen-
wonenden maken minder vaak gebruik van voorzieningen dan alleenstaanden, om 
een aantal redenen. De toegang tot bepaalde voorzieningen (zoals awbz-gefi nan-
cierde zorg) is voor hen ook lastiger omdat verwacht wordt dat huisgenoten (de 
echtgenoot) hulp bieden (de ‘gebruikelijke zorg’).

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de determinanten van de verschillende voorzie-
ningen, geordend naar de mate van voorkomen. De tabel geeft een samenvatting van 
individuele multivariate analyses die te vinden zijn in bijlage B, tabel B1 (via www.
scp.nl/ondersteunendevoorzieningen). De categorie ‘praktische voorzieningen’ in 
tabel 2.2 is een samentrekking van het gebruik van diensten die in de woning worden 
geboden en het gebruik van praktische diensten, omdat het in feite om dezelfde 
soort diensten gaat.

Zoals al werd aangegeven, is het gebruik van voorzieningen hoger bij mensen met 
ernstige beperkingen en de ‘oude’ ouderen. Daarnaast gebruiken vrouwen (som-
mige) voorzieningen vaker dan mannen (huishoudelijke verzorging, alarmering en 
mobiliteitshulpmiddelen) en gebruiken samenwonenden sommige voorzieningen 
minder dan alleenstaanden (awbz 2007, huishoudelijk verzorging, alarmering, 
praktische voorzieningen en wonen met zorg). Opleiding en inkomen hebben over 
het algemeen geen relatie met het gebruik van de voorzieningen in tabel 2.2.
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Tabel 2.2
Determinanten van gebruik van voorzieningen, 30-plussers met langdurige beperkingen, 2005 

voorziening (% gebruik)
mate van 
beperkingen

vrouwen 
(t.o.v. 
mannen) leeftijd

samen-
wonenden 
(t.o.v. alleen-
staanden)

oplei-
dings-
niveau inkomen

mobiliteitshulpmiddel (25,4%) + + + 0 0 0

grote woningaanpassingen (25,2%) + 0 + 0 0 0

huishoudelijke verzorging (24,3%)* + + + -- -- ?

praktische voorzieningen (17,3%) + 0 + -- 0 0

alarm (15,3%) + + + -- 0 0

AWBZ 2007 (11,3%) + 0 + -- 0 0

wonen met zorg (2,7%) + 0 + -- 0 0

+: hangt positief samen; --: hangt negatief samen; 0 hangt niet samen;?; samenhang onduidelijk.
Voor de analyses zie bijlage B, tabel B1 (via www.scp.nl/ondersteunendevoorzieningen).

Leesvoorbeeld: (1) Samenwonen heeft een negatieve relatie met het ontvangen van AWBZ-gefi nancierde huishoudelijke 
verzorging, dat wil zeggen, samenwonenden ontvangen minder vaak huishoudelijke verzorging dan alleenstaanden. (2) 
De mate van beperkingen heeft een positieve samenhang met het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen, wat wil zeggen, 
mensen met ernstige beperkingen gebruiken vaker een mobiliteitshulpmiddel dan mensen met matige beperkingen.

Bron: SCP (WZW’05)

Het gebruik van de verschillende voorzieningen hangt samen met een beperkt aantal 
achtergrondkenmerken, waarvan leeftijd en de mate van beperkingen de belangrijk-
ste zijn. De determinanten van de individuele voorzieningen komen overeen met de 
determinanten die worden onderscheiden binnen het verklaringsmodel ver pleging 
en verzorging. Belangrijkste verschil is dat opleiding en inkomen geen invloed 
hebben op het gebruik van de woon- en welzijnsvoorzieningen, terwijl dat bij de 
analyses binnen het verklaringsmodel wel het geval is voor awbz-voorzieningen 
(Timmermans en Woittiez 2004a, b).

In de volgende hoofdstukken wordt gekeken of het mogelijk is om de individuele 
voorzieningen te groeperen tot pakketten en of de determinanten van die pakketten 
ook dezelfde zijn als de determinanten die binnen het verklaringsmodel verpleging 
en verzorging worden onderscheiden.
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Noten

1 Het voorkomen van individuele voorzieningen is onderzocht in De Klerk en Schellinger-
hout (2006), op basis van het wzw’05 bestand (hetzelfde bestand wordt gebruikt om de 
combinatie van voorzieningen te onderzoeken). Verschil tussen de huidige analyses en 
de analyses van De Klerk en Schellingerhout (2006) is dat hun onderzoeksgroep betrek-
king had op 22-plussers, terwijl de analyses in dit werkdocument betrekking hebben op 
30-plussers.

2 Een aantal voorzieningen die in De Klerk en Schellingerhout (2006) wel werden 
be sproken, maakt om uiteenlopende redenen geen deel uit van de huidige analyses. 
Het gaat om het wonen in een nultrede woning, de aanwezigheid van kleine woning-
aanpassingen, het gebruik van vervoersvoorzieningen (inclusief de scootermobiel), het 
lopen met een wandelstok, specifi eke diensten voor ouderen, het algemeen maarschap-
pelijk werk en de sociaal raadslieden en het zorgloket. Deze voorzieningen worden om 
uiteenlopende redenen uitgesloten. Belangrijkste uitgangspunt is dat het moet gaan 
om voorzieningen voor mensen met beperkingen. Sommige voorzieningen kunnen 
om analyse-technische redenen niet worden meegenomen: zij worden door zo veel 
mensen gebruikt dat er geen spreiding is naar de mate van beperkingen (het wonen in 
een nultredewoning, de aanwezigheid van kleine woningaanpassingen en het lopen met 
een wandelstok). Andere voorzieningen zijn niet specifi ek voor mensen met beperkin-
gen of zijn alleen toegankelijk voor een gedeelte van de populatie (bijzondere vervoers-
voorzieningen, die vaak toegankelijk zijn voor 65-plussers en niet alleen voor mensen 
met beperkingen, diensten voor ouderen die alleen toegankelijk zijn voor 65-plussers 
en het algemeen maatschappelijk werk en de sociaal raadslieden, waarbij gebruik 
meer afhangt van de sociaal-economische positie dan van mate van beperkingen). Het 
zorgloket tenslotte is een voorziening die in 2005, het jaar waarin het onderzoek werd 
uitgevoerd, niet in iedere gemeente te vinden was. In bijlage A is meer informatie te 
vinden over de voorzieningen die uitgesloten zijn van analyse (te vinden via www.scp.
nl/ondersteunendevoorzieningen).

3 Dat is niet gevraagd omdat het om zelfstandig wonende mensen met beperkingen ging.



21

3 Groeperen van voorzieningen tot pakketten

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre voorzieningen gezamenlijk gebruikt 
worden en of het mogelijk is om pakketten van voorzieningen te onderscheiden. 
Twee verschillende methoden om te komen tot pakketten zullen worden toegepast. 
De eerste methode (§ 3.1) is het inspecteren van het voorkomen van de verschillende 
mogelijke combinaties. Wellicht springen bepaalde combinaties er uit of wordt een 
andere systematiek duidelijk. De tweede methode (§ 3.2) is dat door middel van 
statistische analyse gekeken wordt of het mogelijk is om voorzieningen te groeperen.

3.1 Voorkomen van combinaties

Tabel 3.1. geeft het voorkomen van verschillende combinaties van voorzieningen, 
voor de meest frequente combinaties (de volledige tabel is te vinden in bijlage B, 
tabel B2, te vinden via www.scp.nl/ondersteunendevoorzieningen).

Een groot gedeelte van de mensen met matige of ernstige beperkingen, 43%, maakt 
van geen enkele woon-zorg- of welzijnsvoorziening gebruik. Het is moeilijk om 
een systematiek in het voorkomen van de verschillende voorzieningen te ontdek-
ken. De frequentie van het voorkomen van de combinaties van voorzieningen 
lijkt de frequen tie van het voorkomen van de individuele voorzieningen te volgen. 
Mobiliteits hulpmiddelen, grote woningaanpassingen en huishoudelijke verzorging 
behoren tot de meest gebruikte voorzieningen. Combinaties van deze voorzieningen 
komen dan ook het meeste voor. De combinatie van mobiliteitshulpmiddelen en 
grote woningaanpassingen staat op de zesde plaats wat frequentie van voorkomen 
betreft, de combinatie van mobiliteitshulpmiddel met huishoudelijke verzorging op 
de zevende plaats en de achtste plaats wordt ingenomen door de combinatie van alle 
drie de voorzieningen.

Een manier om los van statistische methoden orde aan te brengen in de voorzie-
ningen is te kijken naar de wettelijke inbedding. De voorzieningen die hier centraal 
staan kunnen op het niveau van gemeenten geregeld worden in het kader van de 
Wmo, of ze kunnen deel uitmaken van de awbz. De huishoudelijke verzorging 
neemt hierbij een bijzondere plaats in. Tot 2007 maakte deze deel uit van de awbz, 
sinds 1 januari 2007 is het een Wmo -voorziening. Besloten is om deze voorziening 
apart in te delen.

Tabel 3.2 geeft de combinaties van awbz 2007 voorzieningen, woon- en welzijns-
voorzieningen (dit zijn de Wmo -voorzieningen m.u.v. de huishoudelijke verzorging) 
en de huishoudelijke verzorging.
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Tabel 3.1
Voorkomen van combinaties van voorzieningen, 30-plussers met langdurige lichamelijke 
beperkingen, 2005

mobili-
teitshulp-
middel 

grote 
woningaan-
passing 

huishou-
delijke 
verzorging

praktische 
voorzienin-
gen

alar-
mering

AWBZ 
2007

wonen 
met 
zorg %

cumu-
latief
% (n)

25,4% 25,2% 24,3% 17,3% 15,9% 11,3% 2,7%

_ _ _ _ _ _ _ 42,9 42,9 (1154)

_ _ _ _ _ _ 8,2 51,1 (220)

_ _ _ _ _ _ 6,3 57,4 (169)

_ _ _ _ _ _ 5,4 62,8 (145)

_ _ _ _ _ _ 3,5 66,3 (95)

_ _ _ _ _ 2,7 69,0 (72)

_ _ _ _ _ 1,5 70,5 (41)

_ _ _ _ 1,4 71,9 (38)

_ _ _ _ _ 1,3 73,3 (36)

_ _ _ _ _ _ 1,3 74,6 (35)

_ _ _ _ _ 1,3 75,9 (35)

_ _ _ _ _ _ 1,2 77,1 (33)

_ _ _ 1,0 78,1 (26)

_ _ _ _ 0,9 79,0 (25)

_ _ _ _ _ 0,9 79,9 (24)

_ _ _ _ _ 0,9 80,7 (23)

_ _ _ _ _ 0,8 81,5 (21)

_ _ _ 0,8 82,3 (21)

_ 0,8 83,1 (21)

_ _ _ _ _ 0,7 83,8 (20)

_ _ _ _ _ 0,7 84,6 (20)

_ _ _ _ 0,7 85,2 (18)

_ _ _ 0,6 85,9 (17)

_ _ _ 0,6 86,5 (17)

_ _ _ 0,6 87,1 (17)

_ _ _ _ 0,6 87,7 (16)

_ _ _ _ 0,6 88,3 (16)

_ _ _ _ 0,6 88,9 (16)

_ _ _ _ 0,5 89,4 (14)

_ _ _ _ _ 0,5 90,0 (14)

: gebruik voorziening; _: niet-gebruik

Bron: SCP (WZW’05)
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Tabel 3.2
Ordening van voorzieningen naar woon- en welzijnsvoorzieningen versus AWBZ-voorzieningen, 
30- plussers met langdurige lichamelijke beperkingen, 2005 (in procenten)

geen voorzieningen 43,0

AWBZ 2007 1,3

huishoudelijke verzorging 6,3

woon- en welzijnsvoorzieningena 28,0

AWBZ 2007 + huishoudelijke verzorging 0,5

AWBZ 2007 + woon- en welzijnsvoorzieningen 3,4

huishoudelijke verzorging + woon- en welzijnsvoorzieningen 11,5

AWBZ 2007 + huishoudelijke verzorging + woon- en welzijnsvoorzieningen 6,0

(n) (2686)

a Grote woningaanpassingen, mobiliteitshulpmiddel, praktische voorziening (maaltijdvoorziening, klussenhulp, 
boodschappendienst), alarmering, wonen met zorg.

Bron: SCP (WZW’05)

Uit tabel 3.2 wordt duidelijk dat woon- en welzijnsvoorzieningen wel vaak voor-
komen zonder awbz-hulp, maar dat het omgekeerde niet geldt. Van de mensen met 
beperkingen maakt 28% alleen van een woon- of welzijnsvoorziening gebruik. Als 
we hierbij de mensen optellen die gebruik maken van huishoudelijke verzorging 
zonder daarbij ook awbz-hulp te gebruiken (awbz 2007) dan maakt ruim 45% 
(28% + 6,3%+11,5%) gebruik van een Wmo-voorziening zonder dat er daarnaast ook 
gebruik wordt gemaakt van awbz-gefi nancierde zorg. Er zijn weinig mensen die 
alleen gebruik maken van awbz-gefi nancierde zorg.

3.2 Statistische benadering

Homals-analyse
De samenhang tussen de verschillende voorzieningen kan worden onderzocht door 
middel van een Homals-analyse.1 Indien bij respondenten bepaalde voorzieningen 
vaak in combinatie voorkomen, worden zij in een door Homals geproduceerde multi-
dimensionale afbeelding dicht bij elkaar geplaatst. Figuur 3.1 geeft een voorbeeld 
van een dergelijke multidimensionale ruimte (met in dit geval twee dimensies). 
Voorzieningen die juist weinig in combinatie voorkomen worden zo veel mogelijk uit 
elkaar geplaatst.

De ‘passendheid’ van een Homals-analyse kan aan de hand van verschillende 
 criteria worden beoordeeld. In de eerste plaats moet een Hopmals-oplossing inhou-
delijk goed te interpreteren zijn. Hiernaast zijn er statistische maten die aangeven 
in hoeverre de verwachtte samenhang tussen de variabelen daadwerkelijk in de 
gegevens is terug te vinden. Voor de variabelen als totaal is dit de zogenoemde eigen-
waarde.
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Figuur 3.1 geeft de resultaten van een Homals-analyse op alle 30-plussers met beper-
kingen in het wzw-onderzoek, dus inclusief de niet-gebruikers van voorzieningen. 
In de analyse werden twee dimensies onderscheiden. De eerste dimensie heeft een 
eigenwaarde van 0,36; de tweede dimensie heeft een eigenwaarde van 0,14. Deze 
waarden liggen ruim onder de minimale vereisten. De Homals-analyse geeft dus 
onvoldoende basis om de voorzieningen in te kunnen delen.

Figuur 3.1
Uitkomsten Homals-analyse, 30-plussers met langdurige lichamelijke beperkingen, 2005 (n = 2693)
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Bron: SCP (WZW’05)

woonzorg: wonen met zorg; prak: praktische voorzieningen (maaltijdvoorziening,
klussenhulp, boodschappendienst); HV: huishoudelijke verzorging; mob: mobiliteitshulp-
middel (looprek, rollator of rolstoel); graanp: grote woningaanpassing 

Hoewel de uitkomsten niet aan de statistische vereisten voldoen, lijkt met name de 
eerste dimensie inhoudelijk goed te interpreteren. De volgorde waarin de voorzie-
ningen langs de eerste dimensie gegroepeerd zijn lijkt de mate van beperkingen van 
de gebruikers te volgen.

In fi guur 3.2 zijn de uitkomsten van een tweede Homals-analyse te vinden, nu alleen 
op de gebruikers van voorzieningen.
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Figuur 3.2
Uitkomsten Homals-analyse, 30-plussers met beperkingen die gebruik maken van voorzieningen, 2005 
(n = 1727)
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woonzorg: wonen met zorg; prak: praktische voorzieningen (maaltijdvoorziening, klussenhulp,
boodschappendienst); HV: huishoudelijke verzorging; mob: mobiliteitshulpmiddel (looprek,
rollator of rolstoel); graanp: grote woningaanpassing 

De eigenwaarden van de dimensies zijn opnieuw te laag (0,26 voor de eerste dimen-
sie, 0,16 voor de tweede dimensie). Net als bij de eerste analyse lijkt de eerste dimen-
sie te maken te hebben met de mate van beperkingen van de gebruikers. De volgorde 
waarin deze voorzieningen langs de eerste dimensie gegroepeerd zijn, is dezelfde als 
bij de eerste Homals-analyse (zie fi guur 3.1).

Samenvattend geven de uitkomsten van de Homals-analyse geen statistische basis 
voor het vormen van pakketten van voorzieningen. Wel lijken de uitkomsten van de 
analyses erop te duiden dat er in het gebruik van voorzieningen een volgorde is die 
samenhangt met de mate van beperkingen.
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Mokken-analyse
Een volgorde in het gebruik van voorzieningen wil zeggen dat de voorzieningen 
hiërarchisch geordend zijn. Afhankelijk van de mate van beperkingen stapt men 
in bij een bepaalde voorziening en komen daar bepaalde voorzieningen bij. Een 
dergelijke hiërarchie is te onderzoeken door middel van een Mokkenschaal-analyse 
(Molenaar en Sijtsma 2000).

Uit een eerste Mokkenschaal-analyse bleek dat er sprake is van een hiërarchie, maar 
dat deze niet optimaal is doordat een voorziening de hiërarchie verstoort. Het gaat 
hierbij om grote woningaanpassingen. Deze voorziening verstoort waarschijnlijk de 
hiërarchie doordat de frequentie van voorkomen zo dicht bij die van mobiliteitsvoor-
zieningen en huishoudelijke verzorging ligt. Wellicht verstoren de grote woning-
aanpassingen de hiërarchie doordat de aanwezigheid ervan niet direct verband 
hoeft te houden met verzorgingsproblemen. Grote woningaanpassingen als liften 
en hellingbanen kunnen al in een woning aanwezig zijn of kunnen ten behoeve van 
huisgenoten zijn aangebracht. De grote woningaanpassingen zijn uit de uiteindelijke 
schaal verwijderd.

De uiteindelijke Mokkenschaal heeft een schaal-H van 0,40 en dat is redelijk te 
noemen (de schaal-H geeft aan hoe goed schaal is die wordt gevormd door de ver-
schillende items, van 0,50 tot 1 wordt gesproken van een sterke schaal).2 De betrouw-
baarheid van de geconstrueerde 6-item Mokkenschaal is 0,70 en dit is ook redelijk te 
noemen.

Tabel 3.3 geeft de volgorde van de voorzieningen volgens de Mokkenschaal- analyse 
(dit komt overeen met de volgorde die werd gevonden in de Homals-analyses).

Tabel 3.3
Volgorde van de voorzieningen volgens de Mokkenschaal-analyse, 30-plussers met langdurige 
lichamelijke beperkingen, 2005

gemiddelde

huishoudelijke verzorging 0,33

mobiliteitshulpmiddel 0,31

praktische voorzieningen 0,22

alarm 0,19

AWBZ 2007 0,15

wonen met zorg 0,04

Bron: SCP (WZW’05)

De hiërarchie van de voorzieningen wil zeggen dat, als men van één voorziening 
gebruik maakt, dit meestal huishoudelijke verzorging zal zijn. Indien men van 
twee voorzieningen gebruik maakt, dan zal dat huishoudelijke verzorging plus 
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een mobiliteits hulpmiddel zijn. De somscore (= het aantal voorzieningen dat men 
gebruikt) geeft dus een waar een respondent zit in de ‘voorzieningen- hiërarchie’. 
Dus, als iemand drie voorzieningen gebruikt, dan zal het meestal gaan om 
huis houdelijke verzorging plus een mobiliteitshulpmiddel plus een praktische 
voorziening. Deze systematiek is inhoudelijk te vergelijken met de in het vorige 
verklaringsmodel onderscheiden ‘plus’ pakketten, waarbij een plus betekent dat het 
pakket uit een bepaalde dienst en een eerder genoemde dienst bestaat (Timmermans 
en Woittiez 2004a, b).

De samenhang tussen de somscore en de voorzieningen die gebruikt worden is niet 
perfect, zoals blijkt uit de schaal-H waarde. Een terugblik op tabel 3.1 laat bijvoor-
beeld zien dat een somscore van ‘1’ ook vaak betekent dat een respondent alleen 
gebruik maakt van een mobiliteitshulpmiddel (terwijl dat volgens de schaalanalyse 
huishoudelijke verzorging zou moeten zijn). Een somscore van ‘2’ is ook vaak een 
combinatie van huishoudelijke verzorging en een praktische voorziening (terwijl 
dat volgens de schaalanalyse een combinatie zou moeten zijn van huishoudelijke ver-
zorging en een mobiliteitshulpmiddel).

3.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn twee manieren om te komen tot pakketten van voorzieningen 
uitgewerkt.

Als men uit gaat van de wettelijke basis van voorzieningen (awbz versus Wmo) 
is het mogelijk om verschillende combinaties van voorzieningen te maken. Deze 
indeling kent geen statistische basis. Wat opvalt bij deze indeling is dat het gebruik 
van awbz-gefi nancierde zorg vrijwel niet voorkomt zonder het gebruik van Wmo 
voorzieningen, het omgekeerde komt wel voor.

De statistische analyses toonden aan dat er een hiërarchie in het gebruik van de 
voorzieningen zit. Mensen beginnen met het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen 
of huishoudelijke verzorging en eindigen in een woning waar ze gebruik kunnen 
maken van zorg. De statistische onderbouwing van deze hiërarchie voldoet aan de 
daarvoor geldende criteria: het gaat om een redelijke schaal.

Binnen de hiërarchie staat de huishoudelijke verzorging aan de basis. Dit is, 
samen met de mobiliteitshulpmiddelen, de meest basale voorziening. Het gebruik 
van awbz-gefi nancierde zorg staat hoger in de hiërarchie. De hier gevonden hiër-
archie kan hierdoor als een rechtvaardiging worden gezien voor het opnemen van de 
huishoudelijke verzorging in de Wmo.

In het volgende hoofdstuk wordt gekeken naar de determinanten van de verschil-
lende pakketten volgens beide indelingen. Voorwaarde voor toevoeging van de woon- 
en welzijnsvoorzieningen aan het verklaringsmodel is immers dat daarvoor dezelfde 
determinanten gelden als die binnen het verklaringsmodel gebruikt worden.
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Noten

1 Samenhang tussen de verschillende voorzieningen is te ontdekken door een factor-
analyse uit te voeren. In het geval van het gebruik van de voorzieningen is een ‘gewone’ 
factoranalyse niet mogelijk, omdat het gaat om dichotome variabelen. Bij dergelijke 
 variabelen kan gebruik worden gemaakt van een Homals-analyse of catpca-analyse, 
beide beschikbaar binnen spss maar dan in verschillende versies. Hier is gebruik 
gemaakt van Homals-analyse.

2 Ter vergelijking: de ‘beperkingen Mokkenschaal’ heeft een schaal-H van 0,76 (De Klerk et 
al. 2006), de ‘belastingschaal’ voor mantelzorgers heeft een schaal-H van 0,54 (Timmer-
mans et al. 2005).
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4 Determinanten van de verschillende pakketten

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 zijn twee verschillende indelingen van woon-zorg-welzijnsvoor-
zieningen voorgesteld. De eerste was een indeling naar wettelijke grondslag (Wmo 
versus awbz), de tweede een hiërarchische indeling, naar de uitkomsten van een 
Mokkenschaal-analyse. In het huidige hoofdstuk wordt gekeken naar de deter minan-
ten van de pakketten binnen de twee indelingen en naar de mensen die gebruik 
maken van de verschillende pakketten.

4.2 Indeling naar wettelijke grondslag

Binnen deze indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen:
– woon- en welzijnsvoorzieningen (mobiliteitshulpmiddelen, praktische voor-

zieningen, alarm, grote woningaanpassingen en wonen met zorg), voorzieningen 
die grotendeels via de Wmo zullen worden gefi nancierd (hoewel het wonen met 
zorg wellicht beter tot de awbz kan worden gerekend);

– awbz-zorg (awbz 2007): het gaat hierbij om het ontvangen van persoonlijke ver-
zorging, verpleegkundige hulp of (ondersteunende of activerende) begeleiding;

– huishoudelijke verzorging. Dit is een Wmo-voorziening, maar deze zal als een 
aparte voorziening worden beschouwd.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verschillende pakketten, naar achtergrond-
kenmerken van de gebruikers. Zoals ook al duidelijk was uit hoofdstuk 3, maakt 
een groot gedeelte van de mensen met beperkingen (43%) van geen enkele voorzie-
ning gebruik. Ten opzichte van de gebruikers van voorzieningen hebben de niet-
gebruikers  minder ernstige beperkingen, zijn zij vaker van het mannelijk geslacht, 
zijn ze vaak iets jonger en zijn ze vaker samenwonend.

De personen die alleen woon- en welzijnsvoorzieningen benutten, lijken van alle 
gebruikers het meest op de niet-gebruikers. Grootste verschil is dat de groep gebrui-
kers van alleen woon- en welzijnsvoorzieningen iets ouder is en iets meer vrouwen 
telt.

Mensen die alleen gebruik maken van huishoudelijke verzorging zijn vaak alleen-
staand. Samenwonenden hebben minder makkelijk toegang tot huishoudelijke 
verzorging, omdat hun (gezonde) partner of andere huisgenoten geacht worden deze 
hulp te verlenen. Ook bij de combinatie van huishoudelijke verzorging met woon- 
en welzijnsvoorzieningen komen weinig samenwonenden voor, om waarschijnlijk 
dezelfde reden.

De groep die huishoudelijke verzorging ontvangt telt ook relatief veel vrouwen 
en hetzelfde geldt voor de combinatie van huishoudelijke verzorging met woon- 
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en welzijns voorzieningen. Voor een deel zal dit komen doordat er onder de groep 
alleenstaanden veel vrouwen zijn. Ook kan het zijn dat vrouwen sneller behoefte 
hebben aan huishoudelijke verzorging dan mannen, of dat de mannen om hen heen 
minder snel geneigd zijn om deze hulp te verlenen.

De mensen die gebruik maken van woon- en welzijnsvoorzieningen plus awbz-
gefi nancierde zorg hebben relatief ernstige beperkingen en zijn relatief oud. De 
mensen die van alle voorzieningen gebruik maken (woon- en welzijnsvoorzieningen, 
awbz-gefi nancierde zorg en huishoudelijke verzorging) hebben hetzelfde profi el 
met als belangrijkste verschil dat er onder hen meer alleenstaanden zijn.

Tabel 4.2. geeft de uitkomst van een multinomiale logistische regressie op dezelfde 
indeling in pakketten als in tabel 4.1 werd gebruikt. Deze regressie analyse heeft een 
R2 Nagelkerke van 0,46 (46%) en een pseudo R2 van 0,19. De ‘verklaarde variantie’ 
is van dezelfde orde als bij de analyses binnen het verklaringsmodel (Timmermans 
en Woittiez 2004a, b). Dit wil zeggen dat de determinanten die in de huidige analyse 
worden gebruikt ongeveer even veel van het gebruik van voorzieningen verklaren als 
de determinanten die gebruikt werden in de analyses van het verklaringsmodel.

In de tabel staan de marginale effecten van de diverse variabelen. Het marginale 
effect vertelt ons hoeveel de kans verandert dat een alternatief k ‘gekozen’ wordt, 
wanneer de verklarende variabele verandert. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
In tabel 4.2. geeft de variabele ‘samenwonenden’ aan hoeveel de kans op gebruik van 
de verschillende pakketten verandert als iemand samenwonend is ten opzichte van 
iemand die alleenstaand is maar op alle andere variabelen (mate van beperkingen, 
leeftijd etc.) dezelfde kenmerken heeft. Dus een samenwonende heeft ten opzichte 
van een alleenstaande een grote kans om geen voorzieningen te gebruiken of alleen 
woon- en welzijnsvoorzieningen en een kleine kans om gebruik te maken van alle 
voorzieningen.
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Tabel 4.1
Indeling in pakketten op basis van wettelijke grondslag, naar achtergrondkenmerken, 
30- plussers met langdurige beperkingen 2005 (in procenten)

geen
voorzie-
ningen

alleen 
woon-
welzijn

alleen 
HV

alleen AWBZ / 
AWBZ plus HV

woon-
welzijn 
plus HV

woon-
welzijn 
plus AWBZ alles totaal

% van de 30-plussers 
met beperkingen 43 28 6,3 1,8 11,5 3,4 6,0

mate van beperkingen

hdl/mobiliteit 87,2 71,8 79,3 51,0 52,6 38,9 35,2 73,0

adl 12,8 28,2 20,7 49,0 47,4 61,1 64,8 27,0

geslacht

man 44,7 37,2 18,3 42,0 14,9 30,4 22,2 35,7

vrouw 55,3 62,8 81,7 58,0 85,1 69,6 77,8 64,3

leeftijdsklasse

22-54 jaar 44,4 20,2 32,1 42,9 9,1 13,0 11,1 29,7

55-74 jaar 45,1 43,4 42,3 22,4 27,0 19,6 16,7 39,4

≥ 75 jaar 10,5 36,4 25,6 34,7 63,8 67,4 72,2 30,9

samenstelling 
huishouden

alleenstaand 24,6 26,8 69,2 40,8 79,2 53,8 78,4 38,8

samenwonend 75,4 73,2 30,8 59,2 20,8 46,2 21,6 61,2

opleidingsniveau

lbo of lager 55,5 54,0 65,5 57,1 69,8 59,8 72,7 58,5

mavo/havo/mbo 33,2 34,4 26,8 30,6 23,1 26,1 19,9 30,9

hbo/universiteit 11,4 11,6 7,7 12,2 7,1 14,1 7,5 10,6

inkomen

< 900 euro 8,8 7,6 29,4 18,0 27,3 20,9 27,8 13,6

900-1100 euro 12,0 8,1 29,4 24,0 26,3 15,4 31,5 15,2

1100-1300 euro 12,0 12,0 5,9 10,0 16,2 11,0 11,1 11,9

1300-1700 euro 21,0 26,2 15,9 12,0 14,9 19,8 9,9 20,5

≥ 1700 euro 35,5 39,5 16,5 28,0 9,4 30,8 16,0 31,0

missing 10,7 6,6 2,9 8,0 5,8 2,2 3,7 7,8

informele hulp

nee 72,4 70,1 52,7 67,3 63,5 42,4 50,0 67,0

ja 27,6 29,9 47,3 32,7 36,5 57,6 50,0 33,0

particuliere hulp

nee 92,4 85,8 88,8 93,9 90,9 81,5 88,9 89,6

ja 7,6 14,2 11,2 6,1 9,1 18,5 11,1 10,4

HV: Huishoudelijke verzorging

Bron: SCP (WZW’05)
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De uitkomsten van de multinomiale logistische regressie bieden een goede samen-
vatting van de resultaten zoals die reeds besproken werden naar aanleiding van tabel 
4.1. Niet-gebruikers van voorzieningen hebben, ten opzichte van gebruikers, minder 
ernstige beperkingen, zijn minder vaak vrouw, zijn jonger en vaker samenwonend. 
Vrouwen en alleenstaanden maken relatief vaak gebruik van huishoudelijk verzor-
ging, met of zonder woon- en welzijnsvoorzieningen. Mensen die gebruik maken van 
‘alle’ voorzieningen hebben relatief gezien ernstige beperkingen, zijn vaak alleen-
staand en zijn vaak ouder.

Tabel 4.2
Marginale effecten voor de indeling in pakketten op basis van de wettelijke grondslag, 
30-plussers met langdurige beperkingen, 2005

geen 
voorzien-
ingen

alleen 
woon-
welzijn

alleen 
HV

alleen 
AWBZ / AWBZ 
plus HV

woon-
welzijn 
plus HV

woon-
welzijn 
plus AWBZ alles

% van de 30-plussers met 
beperkingen 43 28 6,3 1,8 11,5 3,4 6,0

mate van beperkingen –0,31 0,00 0,00 0,02 0,13 0,03 0,13

vrouwen (t.o.v. mannen) –0,11 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,01

samenwonenden (t.o.v. alleen-
staanden) 0,12 0,18 –0,06 0,00 –0,15 0,00 –0,08

leeftijdsklasse (t.o.v. 30-54 jaar)

55-74 jaar –0,14 0,08 0,00 –0,01 0,05 0,01 0,01

≥ 75 jaar –0,42 0,11 –0,02 0,00 0,17 0,07 0,09

inkomen (t.o.v. < 900 euro)

900-1100 euro 0,03 –0,02 0,00 0,00 –0,01 –0,01 0,00

1100-1300 euro 0,04 –0,01 –0,03 0,00 0,02 –0,01 –0,01

1300-1700 euro 0,02 0,04 0,00 –0,02 –0,03 0,02 –0,03

1700 euro of meer 0,07 0,06 –0,03 –0,01 –0,07 0,01 –0,03

missing 0,10 –0,01 –0,03 0,00 –0,04 0,00 –0,01

ontvangt informele hulp –0,06 0,01 0,03 0,00 –0,01 0,02 0,01

ontvangt particuliere hulp –0,10 0,17 –0,01 0,00 –0,06 0,03 –0,03

Signifi cante coëffi ciënten zijn vet gedrukt.
HV: Huishoudelijke verzorging

Bron: SCP (WZW’05)
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De multinomiale analyse laat verder zien dat niet-gebruikers minder vaak gebruik 
maken van informele hulp dan gebruikers. Dit komt overeen met ander onderzoek. 
Gebruik van voorzieningen of awbz-gefi nancierde zorg is vaak aanvullend op 
informele hulp, die toch wel wordt gegeven. Mensen die geen enkele voorziening 
gebruiken ontvangen minder vaak particuliere hulp. Mensen die alleen woon- en 
welzijnsvoorzieningen gebruiken, ontvangen juist vaak particuliere hulp.

4.3 Hiërarchische indeling

Tabel 4.3 geeft de indeling in pakketten op basis van de uitkomsten van de Mokken-
schaal-analyse. De tabel geeft de verschillende somscores, die overeen zouden 
moeten komen met de combinaties van de verschillende voorzieningen.

Een somscore van 1 geeft aan dat iemand maar gebruik maakt van één voorziening 
en volgens de uitkomsten van de Mokkenschaal-analyse zou dat huishoudelijke 
verzorging moeten zijn. Iemand met een somscore van 3 maakt gebruik van drie 
voorzieningen, volgens de uitkomsten van de Mokkenschaal-analyse huishoudelijke 
verzorging plus een mobiliteitshulpmiddel plus een praktische voorziening.

De somscore ‘6’ kwam te weinig voor om statistisch te kunnen analyseren en 
werd samengevoegd met somscore ‘5’.

Ten opzichte van de pakketten gepresenteerd in de tabellen 4.1 en 4.2 (zie § 3.2) 
ontbreken de grote woningaanpassingen, omdat deze niet in de Mokken-hiërarchie 
passen. Het aandeel niet-gebruikers van voorzieningen is binnen deze indeling dus 
groter: ruim de helft maakt van geen enkele voorziening gebruik.

De gebruikersgroepen van de verschillende ‘pakketten’ die worden aangegeven door 
de verschillende somscores, laten zich makkelijker beschrijven dan bij de indeling 
in pakketten op basis van de wettelijke grondslag (de tabellen 4.1 en 4.2). Naarmate 
de mensen met beperkingen gebruik maken van meer voorzieningen (naarmate de 
somscore oploopt), neemt de ernst van de beperkingen toe, neemt het aandeel vrou-
wen toe, neemt het aandeel 75-plussers toe en neemt het aandeel ‘jongeren’ af, en 
neemt het aandeel alleenstaanden toe. De groep die een somscore van 4 of 5/6 heeft, 
telt, ten opzichte van de overige groepen, de meeste mensen met ernstige beperkin-
gen, de meeste vrouwen, de meeste 75-plussers en de meeste alleenstaanden.
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Tabel 4.3
Indeling in pakketten op basis uitkomsten Mokkenschaal-analyse, naar achtergrondkenmerken, 
30-plussers met langdurige beperkingen 2005 (in procenten)

somscore

0 1 2 3 4 5 of 6

(HV) (mob) (prak) (alarm)
(AWBZ 2007/ 
woonzorg)

% van de 30-plussers met beperkingen 51,1 23,9 11,4 7,4 3,4 2,8

mate van beperkingen

hdl/mobiliteit 86,0 71,9 53,5 44,3 38,7 39,8

adl 14,0 28,1 46,5 55,7 61,3 60,2

geslacht

man 44,3 32,4 27,2 16,7 10,8 18,6

vrouw 55,7 67,6 72,8 83,3 89,2 81,4

leeftijdsklasse

22-54 jaar 41,7 26,1 12,1 7,1 4,3 2,7

55-74 jaar 46,3 42,7 31,7 15,7 9,7 14,8

≥ 75 jaar 12,0 31,2 56,2 77,3 86,0 82,5

samenstelling huishouden

alleenstaand 22,9 39,6 61,3 68,7 90,2 90,8

samenwonend 77,1 60,4 38,7 31,3 9,8 9,2

opleidingsniveau

lbo of lager 55,1 58,2 65,6 64,8 69,6 64,9

mavo/havo/mbo 33,4 30,9 26,2 27,6 21,7 24,3

hbo/universiteit 11,5 10,9 8,2 7,5 8,7 10,8

inkomen

< 900 euro 8,6 15,8 18,3 22,7 27,2 27,1

900-1100 euro 11,4 13,3 20,6 26,8 32,6 24,3

1100-1300 euro 12,4 9,5 13,7 14,6 10,9 10,8

1300-1700 euro 21,4 24,2 18,3 15,2 9,8 10,8

≥ 1700 euro 36,4 30,9 22,5 15,7 16,3 24,3

missing 9,8 6,4 6,5 5,1 3,3 2,7

informele hulp

nee 72,3 65,0 62,6 55,3 48,9 59

ja 27,7 35,0 37,4 44,7 51,1 41

particuliere hulp

nee 92,1 88,2 84,3 86,9 86,0 86,8

ja 7,9 11,8 15,7 13,1 14,0 13,2

(n) (1364) (638) (303) (194) (93) (73)

HV: huishoudelijke verzorging, mob: mobiliteitshulpmiddel (rollator, looprek, rolstoel), prak: praktische voorzieningen 
(maaltijdvoorziening, klussenhulp, boodschappendienst), AWBZ 2007: AWBZ exclusief de huishoudelijke verzorging, 
woonzorg: wonen met zorg.

Bron: SCP (WZW’05)
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Deze bespreking wordt gestaafd door de uitkomsten van een multinomiale logis-
tische regressie, gepresenteerd in tabel 4.4. Deze regressie analyse heeft een R2 
Nagelkerke van 0,45 (45%) en een pseudo R2 van 0,19. De multinomiale regressie laat 
aanvullend zien dat mensen die van geen enkele voorziening gebruik maken, ook 
vaak geen gebruik maken van particuliere hulp of informele hulp.

Tabel 4.4
Marginale effecten voor de indeling in pakketten op basis uitkomsten Mokken-analyse, 
30-plussers met langdurige beperkingen, 2005

somscore

0 1 2 3 4 5 of 6

(HV) (mob) (prak) (alarm)
(AWBZ 2007/ 
woonzorg)

% van de 30-plussers met beperkingen

mate van beperkingen –0,36 0,04 0,14 0,11 0,03 0,03

vrouwen (t.o.v. mannen) –0,12 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00

samenwonenden (t.o.v. alleenstaanden) 0,22 0,00 –0,09 –0,05 –0,05 –0,04

leeftijdsklasse (t.o.v. 30-54 jaar)

55-74 jaar –0,15 0,03 0,07 0,02 0,01 0,01

≥ 75 jaar –0,47 0,02 0,17 0,16 0,06 0,06

inkomen (t.o.v. < 900 euro)

900-1100 euro –0,04 –0,03 –0,01 0,00 0,00 0,00

1100-1300 euro 0,07 –0,06 0,01 –0,04 0,00 0,00

1300-1700 euro 0,04 0,01 –0,02 –0,03 0,00 0,00

≥ 1700 euro 0,10 –0,02 –0,04 –0,05 0,00 0,00

missing 0,10 –0,05 –0,03 –0,03 0,00 0,00

ontvangt informele hulp –0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00

ontvangt particuliere hulp –0,12 0,07 0,05 0,02 0,00 –0,01

Signifi cante coëffi ciënten zijn vet gedrukt.
HV: huishoudelijke verzorging, mob: mobiliteitshulpmiddel (rollator, looprek, rolstoel), prak: praktische voorzieningen 
(maaltijdvoorziening, klussenhulp, boodschappendienst), AWBZ 2007: AWBZ exclusief de huishoudelijke verzorging, 
woonzorg: wonen met zorg.

Bron: SCP (WZW’05)
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4.4 Discussie

In dit hoofdstuk is bekeken wat de determinanten zijn van pakketten van voorzienin-
gen, volgens twee indelingen: een indeling volgens de wettelijke grondslag van een 
voorziening en een hiërarchische indeling. De determinanten zijn bij beide indelin-
gen gelijk. Gebruikersgroepen worden bepaald door de ernst van de beperkingen, 
het geslacht, de samenstelling van het huishouden (alleenstaand vs. samen wonend) 
en de leeftijd. Deze determinanten komen overeen met de determinanten van 
het gebruik van zorg binnen het verklaringsmodel verpleging en verzorging 
(Timmermans en Woittiez 2004a, b). Volgens het criterium van overeenkomende 
determinanten zou het dus mogelijk moeten zijn om het bestaande verklarings model 
uit te breiden met woon- en welzijnsvoorzieningen.

Het is moeilijk om te zeggen welke indeling de ‘beste’ is. De indeling op basis van 
hiërarchie heeft een interne consistentie die aansprekend is: naarmate de beper-
kingen en de leeftijd toenemen en naarmate er meer alleenstaanden zijn, zet men 
stapjes in de ‘voorzieningen-hiërarchie’. Bovendien lijkt de systematiek van de 
hiër archie op de systematiek van de ‘plus’ pakketten van het verklaringsmodel 
verpleging  en verzorging.

Niet alle respondenten volgen echter precies de hiërarchie en deze indeling heeft 
verder als nadeel dat de grote woningaanpassingen er niet in zitten. Tenslotte is het 
niet zo dat de hiërarchie volledig wordt bepaald door een enkele determinant, maar 
juist door meerdere. Het zou bijvoorbeeld makkelijk zijn als de hiërarchie uit sluitend 
werd bepaald door de mate van beperkingen. Men zou dan, als men de mate van 
beperkingen zou weten, ook weten welke voorzieningen iemand nodig heeft. Naast 
mate van beperkingen hebben ook het geslacht, de samenstelling van het huis-
houden en de leeftijd invloed op de plaats die men in de hiërarchie inneemt.

De indeling volgens de wettelijke grondslag heeft als voordeel dat het herkenbare 
groepen oplevert en meer de praktijk van toekenning van voorzieningen refl ecteert. 
Zo is er binnen deze indeling een duidelijk verband tussen de samenstelling van het 
huishouden en het ontvangen van huishoudelijke verzorging. Samenwonenden ont-
vangen minder vaak huishoudelijke verzorging dan alleenstaanden, overeen komstig 
de criteria die het ciz in 2005 hanteerde bij de toekenning van huishoudelijke verzor-
ging.

De statistiek geeft ons geen uitsluitsel over de vraag welke indeling het beste is: de 
determinanten-analyses leverden een vrijwel gelijke hoeveelheid verklaarde variantie 
op. Dit wil zeggen, men kan de groep wzw-respondenten even goed aan een pakket 
toekennen volgens de indeling op basis van de wettelijke grondslag als volgens de 
hiërarchische indeling.



37Determinanten van de verschillende pakketten

De conclusie is dat beide indelingen voldoen. De keuze voor een bepaalde indeling 
hangt af van het gebruiksdoel. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt zou het wellicht 
beter zijn te werken met de hiërarchische indeling, omdat deze gebaseerd is op sta-
tistische analyse, terwijl de indeling naar wettelijke grondslag opgelegd is.



38

5 Van welke voorzieningen maken potentiële 
tehuisbewoners gebruik?

Met medewerking van Alice de Boer

Het beleid van de overheid is erop gericht om steeds meer ouderen langer thuis te 
laten wonen. In plaats van intramuraal wonen in een verzorgings- of verpleeghuis 
moet de extramurale zorg aan huis zodanig afgestemd worden dat thuis wonen 
mogelijk is. Vanuit dit oogpunt is het interessant om te kijken naar de voorzieningen 
waar ouderen met ernstige verzorgingsproblemen gebruik van maken.

De methode die hierbij wordt gehanteerd is dat er een profi el van tehuisbewoners 
wordt gemaakt. Dit profi el wordt vervolgens op de respondenten van het wzw-
onderzoek gelegd. Respondenten die aan dit profi el voldoen worden als potentiële 
tehuisbewoners beschouwd. Dat wil zeggen dat men deze personen, op basis van 
een aantal kenmerken, zou verwachten in een tehuis aan te treffen, terwijl ze toch 
zelfstandig woonachtig zijn.

Bij deze groep potentiële tehuisbewoners wordt gekeken van welke voorzieningen 
zij gebruik maken.

5.1 Potentiële tehuisbewoners

Bij het bepalen van de groep potentiële tehuisbewoners werd een ondergrens gehan-
teerd van 65 jaar. Er zijn niet veel tehuisbewoners jonger dan 65 jaar, de meeste van 
hen zijn zelfs ouder dan 75 jaar. De gegevens van de tehuisbewoners die gebruikt 
werden voor de bepaling van het profi el zijn afkomstig uit het onderzoek ouderen 
in instellingen 2004 (oii 2004). Deze tehuisbewoners werden door middel van 
een logistische regressie vergeleken met een referentiegroep 65-plussers uit het 
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 2003 (avo 2003). Bij de keuze van de 
determinanten in de analyse werd zoveel mogelijk aangesloten bij de criteria die het 
ciz hanteert bij het toekennen van een indicatie voor verblijf en bij de determinan-
ten die uit eerder onderzoek bekend zijn (Portrait 2000, Dijkstra 2001, Harmsen et 
al 2001 en de Klerk 2004). Tabel 5.1 geeft de uitkomsten van de logistische regressie 
op het wel / niet behoren tot de groep intramuraal wonenden (tehuisbewoners). Ter 
vergelijking is een analyse toegevoegd op basis van een eerdere jaargang van het 
avo/oii (zie De Klerk 2004: 193).1

Uit het rechtergedeelte van tabel 5.1 kan worden afgeleid dat de ernst van lichame-
lijke beperkingen van signifi cant belang is voor langdurig verblijf: degenen die 
ernstige lichamelijke beperkingen hebben maken een veel grotere kans om in een 
intramurale woonvorm te verblijven dan degenen zonder dergelijke beperkingen. 
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Ouderen met twee of meer chronische en somatische aandoeningen wonen (na 
correctie voor allerlei indicatoren voor hulpbehoefte) minder vaak intramuraal dan 
zelfstandig. Deze uitkomst is te verklaren doordat bij instellingsbewoners lichame-
lijke beperkingen en chronische aandoeningen heel vaak samen voorkomen en dus 
een groot deel van de verklaringskracht van ‘chronische ziekten’ wegnemen.

Tabel 5.1
Effecten van gezondheid en achtergrondkenmerken op intramuraal wonen (65-plussers), 
1999/2000 en 2003/2004 (in odds ratio’sa en signifi canties)

1999/2000 2003/2004

beperkingen in het lopen geen (ref.) 1

matig 1,65*

ernstig 2,71*

huishoudelijke verzorging geen (ref.) 1

matig 2,61*

ernstig 6,09*

persoonlijke verzorging geen (ref.) 1

matig 0,38*

ernstig 3,52*

lichamelijke beperkingen geen (ref.) 1

licht 1,33

matig 7,72*

ernstig 42,70*

chronische ziekten geen (ref.) 1 1

een 1,00 0,65

twee of meer 0,82 0,44*

onvrijwillig urineverliesb 3,37* 2,45*

psychische problemenb 1,78* 2,71*

geslacht man (ref.) 1 1

vrouw 0,49* 0,63*

leeftijd (in jaren) 1,16* 1,16*

huishoudvorm eenpersoons (ref.) 1 1

meerpersoons 0,19* 0,11*

opleidingsniveau geen of lager (ref.) 1 1

lbo,(m)ulo,mavo 1,31 1,03

havo,vwo,mms,hbs,mbo 1,51 0,49*

hbo,universiteit 1,16 0,46*
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Tabel 5.1 (vervolg)

1999/2000 2003/2004

netto huishoudinkomen > 681 euro (ref.) 1

681 tot 817 euro 0,66

817 tot 953 euro 0,61

953 tot 1225 euro 0,45*

≥ 1225 euro 0,41*

< 900 euro (ref.) 1

900-1100 euro 0,11*

1100-1300 euro 0,20*

1300-1500 euro 0,22*

1500-1700 euro 0,28*

≥ 1700 euro 0,15*

R2 (Nagelkerke) in % 78,5 77,1

referentiegroep zelfstandig wonende 65-plussersc (940) (1017)

a * p ≤ 0,05.
b Referentiecategorie is de afwezigheid van de aandoening.
c N = 1598 in 1999/2000 en N = 2055 in 2003/2004.

Bron: SCP (AVO’99; OII’00; AVO’03; OII’04)

Daarnaast hebben mensen die last hebben van onvrijwillig urineverlies een ver-
hoogde kans om in een intramurale woonvorm te verblijven (in plaats van zelf-
standig). Ook is het effect van psychische problemen signifi cant bij intramuraal 
wonen. Dit betekent dat mensen met psychische problemen eerder in een dergelijke 
woonvorm verblijven dan degenen zonder psychische problemen. De effecten van 
gezondheidsproblemen op verblijf zijn plausibel, omdat deze kenmerken onderdeel 
uitmaken van de criteria die het ciz hanteert bij de formulering van aanspraken op 
awbz-zorg.

Dat lichamelijke beperkingen en ziekten slechts een deel van de verklaring zijn kan 
worden gezien in het onderste gedeelte van tabel 5.1. Leeftijd blijkt een andere, 
heel belangrijke voorspeller te zijn. Dit betekent dat zeer oude mensen, ongeacht 
de ernst van hun lichamelijke beperkingen, vaker intramuraal wonen. Hierbij dient 
een kanttekening te worden gemaakt: dit effect is vooral aanwezig bij verzorgings-
huisbewoners (niet gepresenteerd). Zij hebben een gemiddelde leeftijd van 85 jaar; 
verpleeghuisbewoners zijn doorgaans wat jonger (79 jaar).

Naast leeftijd spelen nog andere achtergrondkenmerken een rol. Ouderen uit de 
hogere sociaal-economische groepen en vrouwen verblijven signifi cant minder vaak 
in een verzorgings- of verpleeghuis. De richting van het effect van huishoudvorm 
is zoals verwacht: alleenwonenden verblijven vaker in een instelling dan samen-
wonenden.
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De onderste rij van tabel 5.1 geeft aan hoeveel variantie het model verklaart 
(pseudo-R2). De pseudo-R2 is vergelijkbaar met de situatie in 1999/2000, en hoog, te 
weten 77%.

De vergelijking met uitkomsten op basis van de cijfers uit 1999/2000 leert dat de 
het model robuust is; de resultaten zijn zeer sterk vergelijkbaar.

De uitkomsten van een logistische regressie zoals gepresenteerd in tabel 5.1 
kunnen worden gebruikt om binnen het wzw-onderzoek een groep potentiële 
tehuisbewoners  te identifi ceren. Hiertoe werd de analyse overgedaan, maar nu alleen 
met de personen met matige en ernstige beperkingen in het avo 2003 / oii 2004 (zie 
bijlage B, tabel B3 voor de details, te vinden via www.scp.nl/ondersteunendevoor-
zieningen), omdat deze selectie ook op het wzw-bestand is toegepast. Van de 
65- plussers met matige en ernstige beperkingen in het avo 2003 / oii 2004 woont 
10% in een tehuis of woonvoorziening.

Als de coëffi ciënten van de analyse uit het avo 2003 / oii 2004 worden toegepast 
op het wzw-bestand, dan is het resultaat een variabele met waarden tussen de 0 en 
de 1. Hoe hoger de waarde van deze variabele, hoe meer een wzw-respondent lijkt op 
een tehuisbewoner. Er werd gekozen voor een afkappunt van 0,89, zodat ongeveer 
10% van de wzw-respondenten ouder dan 65 jaar tot de groep potentiële tehuis-
bewoners gerekend wordt.

Tabel 5.2 geeft de achtergrondkenmerken van de wzw-respondenten die aan het 
profi el van een tehuisbewoner voldoen, ter vergelijking samen met de respondenten 
uit het oii 2004 waarop het profi el gebaseerd is. De groep potentiële tehuisbewoners 
uit het wzw lijkt goed op de ‘echte’ tehuisbewoners uit het oii 2004. De potentiële 
tehuisbewoners hebben, in vergelijking met de echte tehuisbewoners iets vaker ern-
stige beperkingen, langdurige psychische problemen en onvrijwillig urineverlies.
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Tabel 5.2
Achtergrondkenmerken van wzw-respondenten die aan het profi el van een tehuisbewoner 
voldoen, 2005

tehuisbewoner 
(selectie 65 plus)

potentiële tehuisbewoner 
(selectie 65 plus)

mate van beperkingen

matig 15,5 7,5

ernstig 84,5 92,5

langdurige psychische problemen 16,9 24,4

onvrijwillig urineverlies 51,7 66,7

aantal chronische ziekten

0 11,5 13,3

1 20,9 23,3

2 67,6 63,3

geslacht

man 23,5 22,5

vrouw 76,5 77,5

leeftijd

65-74 jaar 8,7 4,2

≥ 75 jaar 91,3 95,8

samenstelling huishouden

alleenstaand 91,9 95,8

samenwonend 8,1 4,2

opleiding

geen of lager 58,8 61,7

lbo of mavo 28,4 32,5

mbo of havo 8,1 5,0

hbo of universiteit 4,7 0,8

inkomen

< 900 euro 21,3 28,9

900-1100 euro 39,0 35,5

1100-1300 euro 16,9 13,2

1300-1700 euro 14,0 7,4

≥ 1700 euro 8,8 14,7

(n) (1119) (120)

Bron: SCP (AV0’03, OII’04)
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5.2 Gebruik van voorzieningen

Tabel 5.2 geeft een overzicht van het gebruik van (combinaties van) voorzieningen 
door de potentiële tehuisbewoners.

Tabel 5.2
Gebruik van combinaties van voorzieningen door potentiële tehuisbewoners, 2005

potentiële tehuisbewoners allen

indeling volgens wettelijke grondslag

geen voorzieningen 0,8 42,9

woon en welzijn 16,8 28,0

HV 5,0 6,3

AWBZ 2007 1,7 1,8

woon en welzijn + HV 33,6 11,5

woon en welzijn + AWBZ 2007 14,3 3,4

alles 27,7 6,0

hiërarchische indeling (somscore)

geen voorzieningen 1,7 51,1

1 (HV) 15,0 23,9

2 (mob) 18,3 11,4

3 (prak) 28,3 7,4

4 (alarm) 21,7 3,5

5 of 6 (AWBZ 2007/woonzorg) 15,0 2,8

(n) (120) (2685)

HV: huishoudelijke verzorging, mob: mobiliteitshulpmiddel (looprek, rollator, rolstoel), prak: praktische voorzieningen 
(maaltijdvoorziening, klussenhulp, boodschappendienst), woonzorg: wonen met zorg.

Bron: SCP (WZW’05)

De potentiële tehuisbewoners maken vrijwel altijd gebruik van een of meer voor-
zieningen, in tegenstelling tot de ‘gemiddelde’ persoon met beperkingen. In de 
in deling volgens de wettelijke grondslag maken de potentiële tehuisbewoners met 
name gebruik van een woon- en welzijnsvoorziening plus huishoudelijke verzorging. 
Een grote groep ook maakt gebruik van alle voorzieningen (woon-welzijn, huis-
houdelijke hulp, awbz).

In de hiërarchische indeling maken de potentiële tehuisbewoners met name 
gebruik van praktische voorzieningen plus mobiliteitshulpmiddelen plus huis-
houdelijk verzorging, ook maken zij veel meer dan de gemiddelde persoon met 
beperkingen gebruik van een alarm en van awbz-gefi nancierde zorg.
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5.3 Discussie

Potentiële tehuisbewoners maken gebruik van ‘zwaardere’ combinaties van voorzie-
ningen dan niet-potentiële tehuisbewoners. Het is echter niet zo dat de potentiële 
tehuisbewoners gebruik maken van maar één pakket van voorzieningen. Er kan 
dus niet een pakket aangewezen worden dat als vervanging kan dienen voor het 
verzorgingshuis. Waarschijnlijk hangt het gebruik van een bepaald pakket van 
voorzieningen voor de potentiële tehuisbewoners heel erg af van individuele omstan-
digheden. Vanuit het oogpunt van de Wmo is het dus belangrijk om een breed pakket 
van diensten aan te bieden, zodat ouderen met ernstige verzorgingsproblemen een 
keuze hebben en het pakket kunnen kiezen dat aansluit bij hun wensen. Het is voor 
een gemeente niet verstandig om te focussen op één enkel alternatief voor het verzor-
gingshuis, zoals zorgwoningen.

Noten

1 De analyse op de jaargang 2003/2004 werd uitgevoerd door Alice de Boer.
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6 Discussie

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de uitkomsten van 
het onderzoek samengevat en bediscussieerd.

De eerste twee onderzoeksvragen waren:
In welke combinaties komt het gebruik van voorzieningen op het vlak van wonen, zorg en 
welzijn voor?
Zijn de voorzieningen te groeperen tot pakketten?

Voorzieningen komen in veel combinaties voor. Het is mogelijk om de voorzie ningen 
in te delen op inhoudelijke gronden, waarbij uitgegaan wordt van de wettelijke 
grondslag (Wmo versus awbz). Uit deze indeling blijkt dat awbz-gefi nancierde zorg 
vrijwel nooit voorkomt zonder woon- en welzijnsvoorzieningen. Het omgekeerde 
gebeurt wel: er worden wel woon- en welzijnsvoorzieningen gebruikt, terwijl er geen 
awbz-gefi nancierde zorg aanwezig is. Bovendien blijkt er een hiërarchie te zitten in 
de volgorde waarin mensen van voorzieningen gebruik (gaan) maken: eerst wordt er 
gebruik gemaakt van huishoudelijke verzorging en mobiliteitshulpmiddelen en via 
praktische voorzieningen en een alarm komt men uit bij awbz-gefi nancierde zorg en 
het wonen met zorg.

Welke zijn de determinanten van de gevonden pakketten en hoe zien profi elen van de gebruikers-
groepen er uit?
Van welk pakket men gebruik maakt, wordt bepaald door een klein aantal determi-
nanten: de mate van beperkingen, het geslacht, de samenstelling van het huis houden 
en de leeftijd.

Er is een grote groep niet-gebruikers van voorzieningen. Niet-gebruikers van 
voorzieningen hebben over het algemeen minder ernstige beperkingen, zijn vaak 
man, jonger en samenwonend. De groep gebruikers van ‘zware voorzieningen’ wordt 
vooral gevormd door alleenstaande oudere vrouwen met ernstige beperkingen.

De indeling naar wettelijke grondslag weerspiegelt duidelijk de praktijk van 
toekennen van voorzieningen. Samenwonenden maken minder vaak gebruik van 
huishoudelijke verzorging (of combinaties van voorzieningen met huishoudelijke 
verzorging) dan alleenstaanden.

Van welke pakketcombinaties maken thuiswonende potentiële vragers naar opname verzorging 
gebruik?
Potentiële tehuisbewoners maken over het algemeen gebruik van ‘zwaardere’ 
pakketten dan niet-potentiële tehuisbewoners. Dat wil zeggen, zij maken vaak 
gebruik van awbz-gefi nancierde zorg in combinatie met huishoudelijke hulp en 
woon- en welzijnsvoorzieningen (in termen van de indeling volgens de wettelijke 
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grondslag) en zij maken gebruik van meerdere voorzieningen tegelijkertijd (zij 
hebben een hoge somscore van voorzieningen, in termen van de hiërarchische inde-
ling). Het is niet zo dat potentiële tehuisbewoners maar een enkel pakket gebruiken, 
dat daarmee aangewezen kan worden als vervanging van het tehuis.

Doel van dit onderzoek was om te kijken of het mogelijk is om woon- en welzijns-
voorzieningen binnen het verklaringsmodel verpleging en verzorging te brengen. 
Voorwaarden hiervoor zijn dat het mogelijk is om pakketten van voorzieningen te 
onderscheiden en dat de determinanten van gebruik van deze pakketten dezelfde 
zijn als de determinanten die binnen het verklaringsmodel worden onderscheiden.

Aan beide voorwaarden wordt voldaan. Het is mogelijk om pakketten van voor-
zieningen te onderscheiden en de determinanten van deze pakketten komen overeen 
met de determinanten binnen het verklaringsmodel. Toepassing van de pakketten 
op andere bestanden moet leren hoe robuust de uitkomsten zijn. De respondenten 
in het wzw-bestand, dat gebruikt is voor de analyses, zijn personen met matige of 
ernstige langdurige lichamelijke beperkingen. Belangrijke doelgroepen van de awbz 
en de Wmo ontbreken, zoals mensen met psychische of psychosociale problemen. 
Wellicht dat voor deze mensen andere voorzieningen belangrijk zijn of dat voorzie-
ningen in een andere volgorde belangrijk zijn en dus tot een andere hiërarchie leiden. 
Replicatie in een ander bestand is ook zinvol omdat de gevonden hiërarchie volgens 
de statistische criteria een redelijke schaal vormt, terwijl een goede schaal beter zou 
zijn. De indeling naar wettelijke grondslag is wellicht robuuster dan de hiërarchische 
indeling, omdat deze gebaseerd is op wettelijke kaders.

Het is moeilijk om aan te geven welke indeling het beste is. De indeling naar 
wettelijke grondslag is wellicht voor beleidsmakers het meest informatief. Uit deze 
indeling is immers direct op te maken hoe groot het beslag is dat op de awbz versus 
de Wmo wordt gelegd. De hiërarchische indeling benadrukt veel meer de samenhang 
tussen individuele voorzieningen en hoe voorzieningen aansluiten bij de ernst van de 
verzorgingsproblemen. Deze indeling laat wel zien dat awbz-voorzieningen hoger in 
de hiërarchie zitten dan Wmo-voorzieningen.

In een recent onderzoek op basis van gegevens van de Longitudinal Aging Study 
Amsterdam (lasa, Broese van Grenou en Deeg, te verschijnen) werd de samenhang 
tussen welzijnsvoorzieningen en gebruik van de thuiszorg onderzocht. Een conclusie 
uit dit onderzoek is dat het gebruik van thuiszorg vaker voorafgaat aan het gebruik 
van welzijnsvoorzieningen dan andersom, hetgeen in tegenspraak lijkt met de con-
clusies van het huidige onderzoek. De onderzoeken spreken elkaar echter niet tegen, 
omdat er in het lasa-onderzoek een andere indeling in voorzieningen wordt gehan-
teerd. Huishoudelijke verzorging wordt gerekend tot de hulp van de thuiszorg (de 
situatie voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 
2007). Indien in het huidige onderzoek de huishoudelijke verzorging tot de hulp van 
de thuiszorg gerekend zou worden, dan zou de conclusie gelijk zijn aan de conclusie 
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van het lasa onderzoek, omdat de huishoudelijke verzorging aan de onderkant van 
de voorzieningen-hiërarchie zit.

Vanuit de hiërarchie van voorzieningen is het niet onlogisch dat de huishoudelijke 
verzorging is overgeheveld van de awbz naar de Wmo. De huishoudelijke verzorging 
is samen met de mobiliteitshulpmiddelen voor veel mensen een basale voorziening 
en het gebruik van deze voorziening vindt vaak plaats met het gebruik van woon- en 
welzijnsvoorzieningen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een goede afstemming tussen Wmo-voor-
zieningen en awbz-voorzieningen nodig is. awbz-voorzieningen worden vrijwel niet 
gebruikt zonder Wmo-voorzieningen (het omgekeerde komt wel voor). Verder komt 
uit het onderzoek naar voren dat het voor gemeenten nodig is om een breed scala aan 
diensten aan te bieden, om thuis wonen van ouderen met ernstige verzorgingspro-
blemen mogelijk te maken. De groep potentiële maar zelfstandig wonende tehuis-
bewoners leunt zwaar op uiteenlopende voorzieningen en maakt niet alleen gebruik 
van de ‘zwaarste voorzieningen’ of awbz-gefi nancierde zorg.

De gevonden hiërarchie roept de vraag op of deze systematiek ook terug te vinden 
is bij de awbz-voorzieningen die in het verklaringsmodel verpleging en verzorging 
worden onderscheiden. Zou het ook mogelijk zijn om bij de verschillende awbz-
functies een hiërarchie te onderscheiden? Als dit het geval is, zou de hier gevonden 
hiërarchie nog verder verfi jnd kunnen worden.
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