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Samenvatting en conclusie

S.1 Doel en vraagstelling van het onderzoek

Een aanzienlijk deel van de volwassen verstandelijk gehandicapten in Nederland 
woont beschermd, dat wil zeggen met zorg en ondersteuning die 24 uur per dag 
beschikbaar is. Deze zwaarste vorm van zorg vonden zij voorheen vooral in algemene 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten (aivg). Inmiddels hebben veel instel-
lingen in de gehandicaptensector hun zorgaanbod vernieuwd, waarbij beschermd 
wonen kleinschaliger en meer in de wijk wordt vormgegeven.

Wat bepaalt nu of mensen al dan niet beschermd wonen? Al eerder gaven Woit-
tiez en Crone (2005) aan dat het type zorg dat verstandelijk gehandicapten ontvan-
gen, niet alleen samenhangt met hun iq maar ook met de aard en de mate van hun 
gedragsproblematiek. Het is echter denkbaar dat ook andere factoren zoals zelfred-
zaamheid, of kenmerken van de ouders en de regio waarin men woont een rol spelen.

In dit onderzoek wordt nagegaan welke factoren, gekozen uit een breed scala van 
kenmerken, het verschil in woonsituatie verklaren. We onderzoeken welke facto-
ren maken dat mensen beschermd wonen. Vervolgens delen we de mensen op zo’n 
manier naar die factoren in, dat er twee groepen ontstaan: een groep mensen van 
wie we gezien hun kenmerken verwachten dat ze niet-beschermd wonen, en een 
groep mensen van wie we juist wel verwachten dat ze beschermd wonen. Deze laatste 
groep noemen we zorgintensief.

Het onderzoek richt zich op de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicap-
ten, omdat voor hen de keuze van de woonvorm het meest relevant is. Voor kinderen 
geldt in het algemeen dat zij bij hun ouders wonen, tenzij dat als gevolg van de ernst 
van de verstandelijke handicap niet mogelijk is.
In dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1 Welk kenmerken heeft de groep cliënten die beschermd wonen? Gekeken is naar 

kenmerken waarin deze groep cliënten zich onderscheidt van de groep cliënten 
die niet beschermd woont.

2 Welke kenmerken zijn bepalend voor de ‘keuze’ van cliënten tussen al dan niet be-
schermd wonen? Met behulp van statistische analyses is nagegaan welke factoren 
wel en welke niet van invloed zijn.

3 Zijn er zorgintensieve cliënten die niet beschermd wonen? En zo ja, lijken ze dan 
op zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen?

4 Welke zorg ontvangt de groep zorgintensieve cliënten die niet verzorgd woont?

Voordat we op de onderzoeksvragen ingaan, volgt eerst een algemene beschrijving 
van de cliënten van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar hun woonsituatie. 
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Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers willen we aangeven dat deze gebaseerd 
zijn op allerlei aannames en het combineren van verschillende gegevensbronnen. 
Bovendien zijn de analyses uitgevoerd met een enquête onder personen met een 
verstandelijke handicap in de zomer van 2000 (pvh’00). Dit bestand bevat veel ach-
tergrondkenmerken, wat het bij uitstek geschikt maakt om ‘keuzen’ van cliënten in 
beeld te brengen. Nadelen van dit bestand zijn dat het weinig waar nemingen bevat 
(bijna 1000) en enigszins gedateerd is. Dit betekent dat de uitkomsten wel met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.

S.2 Hoe wonen verstandelijk gehandicapten?

Populatiecijfers
Volgens schattingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Woittiez et al. 2005) 
telde Nederland in 2000 zo’n 112.000 verstandelijk gehandicapten (personen met een 
iq onder de 80). Van hen zijn naar schatting 75.000 personen achttien jaar of ouder. 
Iets meer dan de helft is matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapt (iq onder 
de 50), iets minder dan de helft licht verstandelijk gehandicapt (iq tussen de 50 en 
80).

Cliëntencijfers
Van de 75.000 volwassen verstandelijk gehandicapten ontvingen er in 2000 52.000 
awbz-zorg op het gebied van wonen of dagbesteding. Tabel S.1 laat dit zien.

Tabel S.1
Schatting van het totaal aantal verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder dat zorg ontvangt 
naar mate van verstandelijke beperking, 2000 (in aantallen en procenten) 

verstandelijke beperking aantallen ontvangers
aandeel ontvangers AWBZ-zorg op het gebied van 
wonen en/of dagbesteding in populatie (in %)

zeer ernstig tot matig 39.000 95

licht 13.000 38

totaal aantal 52.000 69

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Het feit dat 69% van de verstandelijk gehandicapten in 2000 awbz-zorg ontving 
op het gebied van wonen of dagbesteding geeft aan dat deze awbz-voorzieningen 
belangrijk zijn voor de verstandelijk gehandicapten. Er zijn ook verstandelijk gehan-
dicapten die alleen ambulante awbz-zorg ontvangen. Dus het totale aandeel ver-
standelijk gehandicapten dat awbz-zorg ontvangt is nog groter dan 69%. Gezien het 
feit dat het aantal nieuwe cliënten in de verstandelijk-gehandicaptensector de afge-
lopen jaren sterk is gestegen, is het aandeel zorgontvangers naar alle waarschijnlijk-
heid in 2006 nog hoger.
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Woonsituatie
In dit onderzoek onderscheiden we de volgende woonvormen.
– Beschermd wonen: het betreft een vorm van wonen waarbij de zorg 24 uur beschik-

baar is (voorheen aivg).
– Verzorgd wonen: het betreft een vorm van wonen die voorheen door gezinsvervan-

gende tehuizen (gvt) werd geleverd. Het gvt biedt wonen met verzorging, maar 
geen verpleging en in principe ook geen dagactiviteiten.

– Begeleid zelfstandig wonen: hierbij is sprake van begeleiding bij het functioneren in 
de eigen leefomgeving.

– Thuis: hierbij woont de verstandelijk gehandicapte bij zijn ouders of andere 
 familie.

De uitkomsten in dit rapport hebben niet alleen betrekking op verstandelijk gehan-
dicapten die awbz-zorg ontvangen, maar ook op verstandelijk gehandicapten die in 
de sociale werkvoorziening werken. Hoe al deze 60.000 cliënten in 2000 woonden 
wordt duidelijk in tabel S.2.

Tabel S.2
Aantal verstandelijk gehandicapte cliënten met AWBZ-zorg op het gebied van wonen of dagbesteding 
dan wel met ondersteuning via de sociale werkvoorziening naar woonvorm, 2000

woonvorm aantal cliënten

beschermd wonen 28.000

verzorgd wonen 11.000

(begeleid) zelfstandig wonen 9.000

bij ouders of bij familie wonen 12.000

totaal 60.000

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

In 2006 zullen waarschijnlijk evenveel cliënten beschermd, minder cliënten  verzorgd 
en meer cliënten (begeleid) zelfstandig of thuis wonen. Deze verwachting is geba-
seerd op Woittiez en Crone (2005). Uit deze studie blijkt namelijk dat het aantal 
nieuwkomers dat een indicatie ontvangt voor beschermd wonen vrij constant is, voor 
verzorgd wonen daalt en voor bzw of ambulante zorg (die geleverd wordt aan thuis-
wonenden) stijgt.

Er zijn ook nog zwakbegaafden (iq tussen de 80 en 90) die zorg ontvangen op het 
gebied van wonen of dagbesteding, of ondersteuning krijgen via de sociale werk-
voorziening. Dat waren er in 2000 ongeveer 12.000.

Elke woonvorm heeft zijn eigen type bewoners, waarbij een duidelijke hiërarchie 
optreedt. De lichtste woonvorm is begeleid zelfstandig wonen. Bijna tweederde van 
degenen die begeleid zelfstandig wonen is zwakbegaafd of licht verstandelijk gehan-
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dicapt. De zwaarste woonvorm is beschermd wonen. Ongeveer 90% van de cliënten 
die beschermd wonen, is matig, ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapt. 
De cliënten die verzorgd wonen (een lichtere woonvorm dan beschermd wonen) 
lijken qua mate van handicap meer op degenen die begeleid zelfstandig wonen dan 
op de cliënten die beschermd wonen.

We kunnen ook andersom bekijken waar cliënten met een bepaalde mate van 
verstandelijke beperking wonen. Dan blijkt dat de ernstig en zeer ernstig verstande-
lijk gehandicapten overwegend beschermd wonen. Daarbij kan opgemerkt worden 
dat deze groep vaak ook bijkomende beperkingen heeft. Specialistische en intensieve 
zorg is voor deze zogenaamde meervoudig gehandicapten vaak een vereiste. Voor de 
overige groepen is het beeld diffuser. Wel geldt, volgens verwachting, dat hoe lichter 
de verstandelijke handicap hoe vaker ze bij familie, begeleid zelfstandig of helemaal 
zelfstandig wonen.

S.3 Welke kenmerken heeft de groep cliënten die beschermd woont?

Voor we nagaan hoe de woonvorm samenhangt met kenmerken van de cliënt, maken 
we eerst een inventarisatie van de verschillen in kenmerken tussen degenen die 
beschermd wonen en degenen die dat niet doen.

Algemeen
Van de naar schatting 28.000 cliënten die beschermd wonen zien we dat zij op een 
aantal kenmerken substantieel (minstens 30 procentpunten) verschillen van dege-
nen die niet-beschermd wonen. Zij hebben veel vaker problemen met:
– zien of horen
– persoonlijke verzorging
– huishoudelijke bezigheden
– zelfredzaamheid
– mobiliteit
– gedrag
Verder zien we geringere verschillen (10-30 procentpunten) bij:
– opleidingsniveau van de ouders: ouders van cliënten die beschermd wonen zijn 

wat hoger opgeleid. Mogelijk speelt hier de grotere bekendheid met of vertrouwen 
in het zorgsysteem een rol, maar dat is niet af te leiden uit de gegevens die we heb-
ben. Overigens viel het op dat ouders van verstandelijk gehandicapten relatief vaak 
een laag opleidingsniveau hebben.

– inkomen van de ouders: hun ouders hebben wat hogere inkomens.
Bij de overige kenmerken (leeftijd cliënt, leeftijd ouders, land van herkomst en 
geloof) zien we geen noemenswaardige verschillen.

Beschermd wonen versus niet-beschermd wonen naar de mate van handicap
Andere patronen zien we als we binnen groepen met dezelfde mate van verstan-
delijke beperking kijken. Omdat alle zeer ernstig verstandelijk gehandicapten 
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beschermd wonen, kunnen we voor hen geen vergelijking maken tussen degenen 
die beschermd wonen en degenen die dat niet doen. Alle zeer ernstig verstandelijk 
gehandicapten hebben beperkingen bij het zien of horen, de persoonlijke verzorging 
en huishoudelijke bezigheden. Ook zijn ze in grote meerderheid beperkt in hun 
mobiliteit en meer dan de helft heeft gedragsproblemen.

Ook de ernstig verstandelijk gehandicapten hebben bijna allemaal beperkingen 
bij het zien of horen, de persoonlijke verzorging en huishoudelijke bezigheden. 
Daarin verschillen degenen die beschermd wonen niet van degenen die niet-
beschermd wonen. De beschermd wonenden hebben wel vaker gedragsproblemen. 
Hun ouders zijn duidelijk vaker hoog opgeleid en hebben vaker een hoog inkomen 
dan die van de ernstig gehandicapten die niet-beschermd wonen. Ook is het vaker 
het geval dat hun ouders zijn overleden.

Voor de matig en licht verstandelijk gehandicapten zien we wel weer het alge-
mene verschil tussen degenen die beschermd wonen en degenen die dat niet doen, 
namelijk dat de beschermd wonenden vaker problemen hebben met zien of horen, 
persoonlijke verzorging, huishoudelijke bezigheden, zelfredzaamheid, mobiliteit en 
gedrag. Wat verder opvalt is dat de licht verstandelijk gehandicapten die beschermd 
wonen duidelijk minder ernstige bijkomende beperkingen hebben dan de matig en 
(zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten die beschermd wonen. Vooraf hadden 
we gedacht dat bij degenen die beschermd wonen een lichte verstandelijke han-
dicap misschien gepaard zou gaan met meer bijkomende beperkingen. Dit zou 
dan kunnen verklaren waarom zij ondanks een lichte handicap toch in een zware 
woonvorm verblijven. Dat lijkt echter niet het geval te zijn. Eén en ander is nog eens 
bij elkaar gezet in tabel S.3.

Tabel S.3
Verschil in kenmerken van verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning die beschermd 
wonen in vergelijking met degenen die niet-beschermd wonen naar mate van verstandelijke handicap, 
2000 

mate van verstan-
delijke handicap

bijkomende 
beperkingena

gedrags-
problemen mobiliteit leeftijd

opleidings-
niveau ouders 

inkomen 
ouders

ouders 
overleden

ernstig gelijk meer gelijk iets ouder hoger hoger vaker

matig meer meer iets meer ouder hoger hoger vaker

licht meer meer meer iets ouder hoger veel hoger gelijk

a Het gaat om beperkingen bij het zien of horen, de persoonlijke verzorging, huishoudelijke bezigheden en zelfredzaamheid.

Bron: SCP (PVH’00)
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S.4 Welke kenmerken bepalen of een cliënt al dan niet beschermd woont?

Algemeen
Er zijn dus verschillen tussen gehandicapten naargelang hun woonsituatie. Maar 
niet alle verschillen zijn bepalend voor de woonsituatie. Met behulp van een determi-
nantenonderzoek is bekeken welke van de gevonden verschillen daadwerkelijk een 
zelfstandig verband hebben met het beschermd wonen. Met deze methode komen 
dus alleen die kenmerken in beeld die een wezenlijke en zelfstandige invloed hebben 
op de woonsituatie.

Omdat de mate van handicap reeds de woonsituatie voor een groot deel bepaalt, 
is gezocht naar determinanten die de woonsituatie verklaren gegeven een bepaalde 
mate van handicap.

We vinden een positief verband tussen de kans op beschermd wonen en de vol-
gende factoren:
– ernst van de verstandelijke beperkingen;
– gedragsproblemen;
– problemen met persoonlijke verzorging of zelfredzaamheid;
– ouders overleden of anderszins afwezig;
– hoger opgeleide ouders of ouders met een hoger inkomen.
Verder wijkt de kans op beschermd wonen in een aantal provincies duidelijk af van 
die in andere provincies, overigens zonder dat we precies weten waarom dat het 
geval is. Om dat na te gaan is nader onderzoek vereist. De ernst van de verstandelijke 
beperking en de mate waarin gedragsproblematiek aanwezig is, zijn de leidende 
factoren bij de bepaling van het woontype. De andere genoemde kenmerken en de 
regio’s spelen daarin een ondergeschikte rol.

Van de niet genoemde kenmerken gaat geen zelfstandige invloed uit. Er blijkt bij-
voorbeeld geen zelfstandig verband te zijn met problemen met zien of horen, huis-
houdelijke bezigheden en mobiliteit. Beschermd wonenden hebben deze problemen 
weliswaar vaker, maar uit de determinantenanalyse concluderen we dat deze ken-
merken niet de werkelijke verklaring voor de woonsituatie bieden. Ook de leeftijd van 
de cliënt blijkt geen zelfstandig effect te hebben op de keuze voor beschermd wonen.

De invloeden van de kenmerken variëren in lichte mate met de ernst van de verstan-
delijke beperkingen, min of meer in overeenstemming met de verschillen die we in 
paragraaf S.3 vonden.

S.5 Zijn er zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen en zo ja, lijken ze dan 
op zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen?

Defi nitie van zorgintensief
Op basis van de uitkomsten van de determinantenanalyse kunnen we nu per gehan-
dicapte inschatten hoe groot de kans is op beschermd wonen. We introduceren hier-
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voor het begrip ‘zorgintensief’. Iemand wordt beschouwd als zorgintensief als deze 
persoon een dusdanige combinatie van kenmerken heeft dat hij (of zij) een grote 
kans heeft om beschermd te wonen.

Algemeen
Uit tabel S.4 blijkt dat van de 60.000 verstandelijk gehandicapten er ruim 23.000 
als zorgintensief zijn te bestempelen, min of meer gelijkelijk verdeeld over de zeer 
 ernstig, ernstig en matig verstandelijk gehandicapten. Daarnaast zijn er nog eens 
ruim 26.000 personen niet zorgintensief en bijna 10.000 personen die niet duidelijk 
naar zorgintensiteit zijn in te delen.

Alle zeer ernstig verstandelijk gehandicapten zijn zorgintensief en wonen 
beschermd. Bij de ernstig verstandelijk gehandicapten is er slechts een kleine 
zorgintensieve groep die niet-beschermd woont: dat zijn de ernstig verstandelijk 
gehandicapte cliënten met weinig zelfverwondend en lichamelijk agressief gedrag. 
De zorgintensieve matig gehandicapten die niet-beschermd wonen verschillen ook 
vooral in de gedragsproblematiek van de zorgintensieven die wel beschermd wonen.

Tabel S.4
Aantal volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar zorgintensiteit en mate van verstandelijke 
handicap, 2000 

mate van verstandelijke
handicap niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval totaal

zeer ernstig 0 7.000 0 7.000

ernstig 1.500 7.500 1.500 10.500

matig 14.000 6.000 5.500 25.500

licht 11.000 3.000 3.000 17.000

totaal (exclusief zwakbegaafden) 26.500 23.500 10.000 60.000

Bron: SCP (PVH’00)

Voorspelkracht
De overgrote meerderheid van de zorgintensieven (bijna 20.000 personen) woont 
inderdaad beschermd (tabel S.5). Zo’n 3500 gehandicapten zijn zorgintensief maar 
wonen niet-beschermd, en bijna evenveel personen zijn juist niet zorgintensief en 
wonen wèl beschermd. Hiermee is van de groep van 50.000 gehandicapten die we 
konden indelen het overgrote deel (87%) naar verwachting ingedeeld. Daarnaast 
houden we een groep van 10.000 grensgevallen die gelijkelijk over beschermd en 
niet-beschermd wonen zijn verdeeld.
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Tabel S.5
Aantal volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar zorgintensiteit en woonsituatie, 2000 

niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval totaal

beschermd wonend 3.000 20.000 5.000 28.000

niet-beschermd wonend 23.500 3.500 5.000 32.000

totaal (exclusief zwakbegaafden) 26.500 23.500 10.000 60.000

Bron: SCP (PVH’00)

Zijn de 3500 zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen nu ‘anders’ dan de 
zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen? Het antwoord daarop is: ja. De 
aanwezigheid van gedragsproblemen is hierbij cruciaal. Alle zorgintensieve cliënten 
met gedragsproblemen woonden in 2000 beschermd.

Begrijpen we ook waarom sommige niet-zorgintensieve cliënten juist wel 
beschermd wonen? Op basis van ons gegevensbestand vinden we dat bij de ern-
stig verstandelijk gehandicapten dit 1000 personen zijn die allemaal voor 1985 
beschermd zijn gaan wonen. Sinds 1985 komt dit kennelijk nauwelijks meer voor en 
de verklaring is dan ook vooral historisch van aard. Voor de overige 2500 cliënten 
bieden de beschikbare gegevens geen verklaring voor de woonsituatie.

S.6 Welke zorg ontvangt de groep zorgintensieve cliënten die niet-beschermd 
wonen?

Circa 3500 zorgintensieve verstandelijk gehandicapten wonen dus, tegen de ver-
wachting in, niet-beschermd. Zij wonen hetzij verzorgd (1000), hetzij begeleid 
zelfstandig (500), hetzij bij ouders of familie (2000). Uit het feit dat er bijna geen 
zorgintensieve cliënten zijn die begeleid zelfstandig wonen valt af te leiden dat die 
woonvorm, in 2000 althans, geen alternatief is voor beschermd wonen.

Uit een nadere analyse blijkt dat het bij de zorgintensieve verstandelijk gehandi-
capten die niet-beschermd wonen toch om een minder zware doelgroep gaat dan 
de beschermd wonenden. Daarvoor hebben we verschillende aanwijzingen gevon-
den. Zo ontvangen de meeste zorgintensieve verstandelijk gehandicapte cliënten 
die niet-beschermd wonen dagbesteding in een Dagverblijf voor Ouderen (dvo) of 
werken zij in de sociale werkvoorziening of begeleid. Ter vergelijking: de zorginten-
sieve verstandelijk gehandicapte cliënten die wel beschermd wonen ontvangen bijna 
allemaal dagbesteding binnen de wooninstelling.

Daarnaast hebben de meeste zorgintensieve verstandelijk gehandicapte cliënten 
die niet-beschermd wonen basisonderwijs gevolgd. Van de zorgintensieve verstande-
lijk gehandicapte cliënten die beschermd wonen heeft tweederde geen basisonder-
wijs gevolgd.
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Ook ontvangen de zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen over het alge-
meen minder vaak medische zorg dan degenen die wel beschermd wonen.

S.7 Beschouwing

In dit onderzoek is nagegaan hoeveel cliënten van de gehandicaptensector beschermd 
woonden, en hoeveel anderen, met een vergelijkbare handicap, (begeleid) zelfstandig, 
bij de familie of verzorgd woonden. Daarna is onderzocht of er kenmerken zijn die 
de verschillen in woonsituatie van mensen verklaren. Het was mogelijk om een goede 
set van verklarende kenmerken te vinden, op basis waarvan de cliënten in overgrote 
meerderheid in de werkelijke woonsituatie konden worden ingedeeld. Die set van ver-
klarende kenmerken vormde het uitgangspunt om cliënten in te delen naar zorginten-
sief of niet. Het blijkt dat we van de 60.000 volwassen cliënten 50.000 op deze manier 
kunnen indelen. Bij de overgrote meerderheid, 87%, correspondeert onze indeling 
met de feitelijke woonsituatie. Bij de 7% zorgintensieve cliënten die niet-beschermd 
wonen zien we veel minder vaak gedragsproblemen dan bij de zorgintensieve cliën-
ten die wel beschermd woonden. Omgekeerd, bij de 6% niet-zorgintensieve cliënten 
die in ons gegevensbestand juist wel beschermd wonen zien we een minderheid die 
historisch verklaarbaar is (alle ernstig gehandicapten zijn voor 1985 ingestroomd) 
maar houden we toch nog cliënten over die we niet kunnen duiden. Daarnaast konden 
10.000 cliënten niet worden ingedeeld omdat ze op het grens gebied van wel en 
niet-zorgintensief zitten: ook in werkelijkheid zijn dit waarschijnlijk gehandicapten 
bij wie het lastig is de juiste woonvorm te kiezen. Juist in die situatie zullen de wensen 
of mogelijkheden van ouders een belangrijke rol spelen. Sommige ouders zullen hun 
kind beslist thuis willen houden, anderen geven wellicht al veel eerder aan dat de zorg 
hun te veel wordt. Helaas hebben we over de ouders slechts beperkte informatie voor-
handen.

Toch is het algehele beeld dus gunstig: we zien dat maar weinig verstandelijk gehan-
dicapten die beschermd wonen qua kenmerken lijken op verstandelijk gehandicap-
ten die niet-beschermd wonen. Hiermee geeft dit onderzoek dus geen aanwijzing om 
te veronderstellen dat veel verstandelijk gehandicapten in een woonsituatie wonen 
die niet goed aansluit bij hun kenmerken.

We zien in onze analyse dat de ‘zwaarste’ cliënten inderdaad overwegend in de 
zwaarste woonvorm (beschermd wonen) verblijven. In die zin wordt het aanbod 
optimaal gebruikt. Dit geeft echter geen oordeel over de optimale omvang van het 
aanbod. Het aanbod zelf is hier niet onderzocht. Het zou dus best zo kunnen zijn dat 
het aanbod eigenlijk onvoldoende is om cliënten te plaatsen waarvan men vindt dat 
dat nodig is. Het omgekeerde is echter ook mogelijk: het zou kunnen dat er cliënten 
beschermd wonen, die wellicht ook elders zouden kunnen wonen.

Ook de regionale verschillen die we vinden in de kans om beschermd te wonen, 
kunnen we niet eenduidig aan aanbodverschillen of aan regionale vraagverschillen 
(preferenties) koppelen. Deels heeft dit te maken met de beschikbare gegevens. Deze 



16 Samenvatting en conclusie

zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de sector verpleging en verzorging vrij schaars 
en fragmentarisch. De oorzaken lopen uiteen van de beperkte aandelen verstandelijk 
gehandicapten in de bevolking en de beperkte tijd van mensen in het veld voor het 
registreren van gegevens tot de turbulente ontwikkelingen in de sector. Deze zaken 
laten een scherpere interpretatie van de resultaten niet toe.

De sector staat niet stil. De laatste jaren hebben veel instellingen in de gehandi-
captensector hun zorgaanbod vernieuwd. Het is daarom jammer dat het gebruikte 
gegevensbestand van 2000 dateert, maar recentere cijfers zijn er niet. We kunnen 
wel een vermoeden uitspreken over de betekenis van onze bevindingen voor de 
nabije toekomst. We vonden dat het aandeel zorgontvangers in 2000 al erg hoog was 
(80%). Dat aandeel zal sindsdien alleen maar gestegen zijn omdat het aantal nieuwe 
cliënten in de verstandelijk-gehandicaptensector de afgelopen jaren sterk is toege-
nomen. Wel zullen in 2006 waarschijnlijk minder cliënten verzorgd en meer cliënten 
(begeleid) zelfstandig of thuis wonen. Het aantal cliënten dat beschermd woont zal 
daarentegen vermoedelijk constant zijn gebleven. Wij vonden in 2000 een goede 
match tussen kenmerken en beschermde woonvorm. Of die match beter of slechter 
is geworden valt op basis van onze gegevens niet te zeggen.

Bij de vernieuwingen gaat het bijvoorbeeld om beschermd wonen dat kleinscha-
liger wordt ingevuld. Bij deze vernieuwingen is het belangrijk om zorgintensieve 
cliënten een voor henzelf en anderen beschermde en veilige woonomgeving te 
bieden. De groep die beschermd woont kan niet zonder meer naar een minder zor-
gintensieve woonsituatie overgaan. Dit onderzoek geeft immers aan dat in de meeste 
gevallen de huidige woonvorm goed ‘past’ bij de zorgontvanger. Bij de overgang naar 
kleinschaliger wonen zal het beschermde karakter van de woonvorm moeten blijven 
bestaan. Zou er toch worden gezocht naar een manier om de zorgintensieve cliënten 
die beschermd wonen in een lichtere woonvorm onder te brengen, dan lijkt gedrags-
problematiek het grootste struikelblok te zijn. Therapie zou hier een rol kunnen 
spelen, al is op voorhand niet duidelijk of dit de problemen voldoende kan oplossen. 
En ook dan zal er altijd voldoende zorg aanwezig moeten zijn, in de vorm van thuis-
zorg, begeleiding of informele zorg.
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1 Woonvormen voor verstandelijk gehandicapten

1.1 Doel en vraagstelling

De aanleiding van het onderzoek is de recente vernieuwing van het zorgaanbod 
van instellingen in de gehandicaptensector. Bij deze vernieuwingen gaat het vaak 
om beschermd wonen dat kleinschaliger en meer in de wijk ingevuld wordt. Onder 
beschermd wonen verstaan we een vorm van wonen waarbij de zorg 24 uur per dag 
beschikbaar is. Onder deze defi nitie valt wat vroeger de algemene instelling voor 
verstandelijk gehandicapten werd genoemd (aivg). Qua terminologie sluiten we in 
dit rapport, vanwege de ontschotting binnen de awbz, aan bij de sector verpleging 
en verzorging (Van Galen 2005). Dit impliceert dat we afwijken van de terminologie 
die gekozen is in Woittiez en Crone (2005) en Woittiez et al. (2005).1 

Beschermd wonen

Een grote groep verstandelijk gehandicapten heeft opvang en begeleiding nodig. Afhankelijk van 

de persoon en zijn of haar situatie kan dat 24 uur per dag zijn. Voorheen werd deze 24-uurszorg 

altijd in een intramurale setting gerealiseerd. Vaak gebeurde dat in een algemene instelling voor 

verstandelijk gehandicapten (AIVG). De cliënt woonde op een begrensd terrein dat alle faciliteiten 

omvatte waarvan door de cliënt in het dagelijks leven gebruik werd gemaakt op het gebied van 

medische zorg, ontspanning en recreatie. Deze vorm van wonen wordt in dit rapport aangeduid 

met beschermd wonen.

Met verzorgd wonen wordt de vorm van wonen bedoeld die voorheen door gezins-
vervangende tehuizen (gvt) werd geleverd. Het tehuis biedt wonen met verzorging, 
maar geen verpleging en in principe ook geen dagactiviteiten. Een gvt staat meestal 
in de woonwijk, en overdag gaan de bewoners naar hun werk, dagverblijf of school. 
De parallel met verpleging en verzorging is ‘verblijf met zorg op afspraak’. Zowel 
beschermd als verzorgd wonen vallen onder de awbz-functie ‘verblijf’, omdat er 
sprake is van ondersteuning in het volledige huishouden (inkopen, eten koken, de 
was doen, etc.). Bij begeleid zelfstandig wonen is er sprake van begeleiding bij het 
functioneren in de eigen leefomgeving, die kan variëren van onderbroken begelei-
ding tot begeleiding die in de woning aanwezig is. Begeleid zelfstandig wonen valt 
niet onder de awbz-functie verblijf en daarom ook niet onder de term beschermd 
wonen of verzorgd wonen.

1 Wat in Woittiez en Crone (2005) en Woittiez et al. (2005) beschermd wonen heet, heet 
in dit rapport verzorgd wonen en andersom. 
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Dit onderzoek richt zich op de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicap-
ten. De woonsituatie van kinderen valt buiten het bestek van dit onderzoek omdat 
voor hen de keuze van woonvorm nog niet zo relevant is. De meeste jeugdige verstan-
delijk gehandicapten wonen thuis en bezoeken een (bijzondere) school.

Verstandelijk gehandicapt

Volgens de American Association on Mental Retardation is iemand verstandelijk gehandicapt, 

wanneer hij of zij als gevolg van beperking van de intellectuele vermogens minder vaardig is met 

het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van wonen, werken, leren, communicatie, of bij 

het gebruikmaken van vervoer of andere voorzieningen in de samenleving.

In deze publicatie beschouwen we iemand als verstandelijk gehandicapt wanneer hij of zij een IQ 

heeft van 70 of lager en zwakbegaafd wanneer hij of zij een IQ heeft tussen de 70 en 85. In de 

praktijk is het IQ van mensen met een verstandelijke beperking overigens lastig te bepalen. 

In Woittiez en Crone (2005) is vastgesteld dat het type zorg dat verstandelijk gehan-
dicapten ontvangen, niet alleen bepaald wordt door hun iq maar ook door de aard 
en de mate van de gedragsproblematiek. Zij hanteren het begrip kwetsbare groep, 
waarmee cliënten worden aangeduid met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke 
handicap of met een lichte verstandelijke handicap gecombineerd met gedragspro-
blematiek. Bijna alle cliënten die beschermd wonen vallen onder de hiervoor gegeven 
omschrijving van de groep kwetsbaren. Maar toch is het niet zo dat alle kwetsbare 
cliënten beschermd wonen: iets minder dan de helft woont verzorgd (dit is een lich-
tere vorm van zorg), zelfstandig, begeleid zelfstandig of bij familie.

In het huidige onderzoek gaan we na of er nog andere factoren te vinden zijn die het 
verschil in woonsituatie kunnen verklaren om zo het begrip ‘kwetsbaar’ in Woittiez 
en Crone (2005) preciezer te bepalen. In feite gaan we op zoek naar een typering van 
cliënten die beschermd wonen niet alleen aan de hand van kenmerken als de mate 
van verstandelijke beperking en gedragsproblematiek maar ook aan de hand van 
leeftijd, kenmerken van de ouders en regioverschillen. We onderzoeken welke facto-
ren samenhangen met beschermd wonen en vervolgens delen we de mensen op zo’n 
manier naar die factoren in dat er twee groepen ontstaan: een groep met mensen 
van wie we, gezien hun kenmerken, verwachten dat ze niet-beschermd wonen en een 
groep mensen van wie we juist wel verwachten dat ze beschermd wonen. Deze laat-
ste groep noemen we zorgintensief. Vervolgens gaan we na of er ook zorgintensieve 
cliënten zijn die niet-beschermd wonen. En als dat het geval is, gaan we na of deze 
cliënten lijken op de zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen. De volgende 
onderzoeksvragen worden beantwoord:
1 Welke kenmerken heeft de groep cliënten die beschermd woont? Gekeken wordt 

naar kenmerken waarin de groep cliënten die beschermd woont zich onderscheidt 
van de groep cliënten die niet-beschermd woont.
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2 Welke kenmerken zijn bepalend voor de ‘keuze’ van cliënten tussen al dan niet 
 beschermd wonen? Getracht wordt met behulp van statistische analyses na te 
gaan welke factoren er wel en niet toe doen.

3 Zijn er zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen en zo ja, lijken ze dan 
op zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen?

4 Welke zorg ontvangt de groep zorgintensieve cliënten die niet-beschermd woont?

De analyses zijn uitgevoerd op basis van een enquête onder personen met een ver-
standelijke handicap (pvh 2000). De pvh 2000 is in opdracht van het Sociaal en 
 Cultureel Planbureau (scp) in de zomer van 2000 gehouden onder een representa-
tieve steekproef van thuis- of zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapten en 
verstandelijk gehandicapten die in (semi-)murale instellingen verblijven. De pvh 
2000 bevat veel achtergrondkenmerken, wat deze bij uitstek geschikt maakt om 
‘keuzen’ van cliënten in beeld te brengen. Maar het heeft weinig waarnemingen 
(bijna 1000) en is bovendien enigszins gedateerd. Omdat er geen recentere dataset 
voor handen is (en voor zover wij weten ook niet bestaat), zullen de analyses hiermee 
uitgevoerd worden. Gezien de vele ontwikkelingen die zich na 2000 hebben voor-
gedaan in de sector en gezien het kleine aantal waarnemingen zullen de uitkomsten 
wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.

1.2 Beleid

In deze paragraaf worden kort enkele recente en komende beleidswijzigingen 
besproken. Voor meer informatie wordt verwezen naar Zorgnota 2001 (vws 2000), 
Brancherapport care 2000-2003 (vws 2004) en Woittiez en Crone (2005), De Klerk (2002) 
en tk (2002/2003). In de loop der jaren zijn de opvattingen over de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten ingrijpend veranderd. Steeds meer worden verstandelijk gehan-
dicapten beschouwd als volwaardige burgers die, vanwege hun beperking, zorg en 
ondersteuning nodig hebben, toegesneden op de individuele situatie. Om deze reden 
wordt een groot deel van de woonvoorzieningen vervangen door individuele woon-
vormen. De zorg van weleer maakt gaandeweg plaats voor individuele begeleiding of 
ondersteuning. De benadering dat verstandelijk gehandicapten, net als ieder andere 
burger, allerlei activiteiten in de samenleving moeten kunnen ontplooien wordt 
‘inclusief beleid’ genoemd.

Inspelend op de veranderende maatschappelijke opvattingen over de zorg en zorg-
voorzieningen, startte de overheid met het Groot project modernisering van de awbz 
(in 2001). Cliënten werden niet langer geïndiceerd voor producten binnen voorzie-
ningen, maar op basis van zeven awbz-brede functies. Daardoor vervaagden de 
grenzen tussen de verschillende awbz-sectoren. Door deze ontschotting, zo was de 
redenering, kreeg de cliënt meer keuzemogelijkheden.

Keerzijde van dit alles was wel dat de vraag naar zorg sterk toenam, met als gevolg 
groeiende wachtlijsten. Daardoor is de fi nanciële houdbaarheid van de awbz op 
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de agenda komen te staan. Het ligt in de bedoeling de awbz ingrijpend te herzien. 
Voorbeelden daarvan zijn veranderingen in de indicatiestelling aan de vraagkant en 
introductie van de marktwerking aan de aanbodkant. Tevens zullen zorginstellingen 
gefi nancierd gaan worden op basis van zorgzwaarte. En de overheveling van delen 
van de awbz naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat voor de deur.

Bij alle veranderingen blijft het beleid van extramuralisering een belangrijke plaats 
innemen. Steeds meer mensen willen eigenlijk liever thuis blijven wonen en daar de 
benodigde zorg en diensten ontvangen in plaats van te verhuizen naar een intramu-
rale setting (Van Gameren et al. 2005; iwz 2002). Voor het succesvol realiseren van 
wonen, zorg en welzijn op maat zijn voldoende geschikte woningen nodig, de zorg 
moet 24 uur per dag beschikbaar zijn en er moeten voldoende diensten en welzijns-
voorzieningen aanwezig zijn.

Toch zijn er bij verontruste ouders van verstandelijk gehandicapten ook vraag-

tekens gerezen over het ombouwen van besloten instellingen naar wijkgerichte zorg 
voor mensen met een verstandelijke handicap (Breij-Turkenburg 2000). Zij geven aan 
dat genormaliseerd wonen nauwelijks tot integratie heeft geleid, de sociale contac-
ten sterk zijn gereduceerd, net als de deelname aan activiteiten, en dat de bewegings-
vrijheid is ingeperkt (iwz 2002).

1.3 Indeling van het rapport

Eerst wordt in hoofdstuk 2 een beeld geschetst van de verstandelijk-gehandicapten-
sector: hoeveel cliënten zijn er, wie zijn het en hoe wonen ze. Over veel cijfers bestaat 
onzekerheid (zie ook Woittiez et al. 2005). Daarom is veel energie gestoken in een 
poging om onderbouwde schattingen van aantallen cliënten te construeren. Toch 
blijven ze met onzekerheid omgeven. Gegeven het tekort aan betrouwbare gegevens, 
kunnen de geschatte aantallen beschouwd worden als best guesses. De kenmerken van 
de cliënten die beschermd wonen worden vervolgens gezet tegenover de kenmerken 
van de cliënten die niet-beschermd wonen. Het gaat daarbij om kenmerken als leef-
tijd van de cliënt, de leeftijd en sociaal-economische positie van de ouders, de mate 
van verstandelijke beperking, de mate van zelfredzaamheid en de aanwezigheid van 
gedragsproblematiek.

Het onderzoek richt zich voor een deel op zorgintensieve cliënten. Aan het begrip 
zorgintensiteit wordt invulling gegeven in paragraaf 3.1. Dat wordt gedaan door naar 
bijkomende beperkingen te kijken, zoals gedragsproblemen, beperkingen bij zien of 
horen, bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke bezigheden, of mobiliteit2. Daar-
naast wordt ook gekeken naar persoonlijke kenmerken van de cliënt of zijn ouders. 
Omdat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de mate van verstandelijke handicap zeer 

2 Zie de Lijst van afkortingen en defi nities achterin het rapport voor de defi nities van de 
verschillende beperkingen.
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bepalend is voor de woonsituatie, verschilt de operationalisatie van het begrip zorg-
intensief naar de mate van handicap. In paragraaf 3.2 gaan we in op de cliënten met 
een zeer ernstige of ernstige verstandelijke handicap, in paragraaf 3.3 op de cliënten 
met een matige verstandelijke handicap en in paragraaf 3.4 op de cliënten met een 
lichte verstandelijke handicap. Telkens wordt nagegaan of, en zo ja waarin, de zorg-
intensieve cliënten die beschermd wonen verschillen van de zorgintensieve cliënten 
die niet-beschermd wonen. Bovendien wordt gekeken of er ook niet-zorgintensieve 
cliënten zijn die wel beschermd wonen en waarom deze relatief lichte groep zo’n 
zware zorgvorm ontvangt.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de zorgintensieve cliënten die niet-beschermd 
wonen. Er wordt aangegeven welke alternatieve zorg deze groep ontvangt. Daarbij 
worden ze vergeleken met de zorgintensieve cliënten die wel beschermd wonen.

Hoofdstuk 5 gaat over zwakbegaafde cliënten in de verstandelijk-gehandicapten-
zorg. Zij worden apart behandeld omdat ze qua iq niet tot de verstandelijk-gehandi-
captensector behoren en omdat bijna geen enkele zwakbegaafde beschermd woont. 
Omdat een deel van hen toch zorg ontvangt uit die sector zijn ze wel onderdeel van 
het onderzoek. Er speelt ook een vergelijkbaar indelingsprobleem. In plaats van 
‘zorg intensief’ gebruiken we hier het ruimere begrip ‘zorgzwaar’, afgeleid van de 
keuze om al dan niet verzorgd te wonen. 
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2 Wie zijn de cliënten van de verstandelijk-
gehandicaptenzorg en hoe wonen ze?

2.1 Opmerkingen bij het gebruikte gegevensbestand

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vragen: hoeveel cliënten zijn er in de ver-
standelijk-gehandicaptensector, wie zijn het en hoe wonen ze. Om deze vragen te 
beantwoorden, zouden we het liefst gebruikmaken van een random steekproef van 
alle verstandelijk gehandicapten die zorg ontvangen in de sector. Die steekproef 
moet dan ook nog zo groot zijn dat er analyses op deelgroepen (bv. cliënten die 
beschermd wonen) gedaan kunnen worden. Die ‘ideale’ steekproef bestaat niet3, 
maar we gebruiken de enquête onder personen met een verstandelijke handicap die 
in opdracht van het scp is gehouden (Personen met een Verstandelijke Handicap, 
pvh 2000) als een acceptabele vervanger. Deze enquête is afgenomen bij een steek-
proef van mensen met een verstandelijke beperking die awbz-zorg ontvangen in de 
vorm van woonondersteuning of dagbesteding of die bij een sociale werkvoorziening 
werken.

In hoofdstuk 1 is inhoudelijk ingegaan op de begrippen beschermd wonen en 
verstandelijk gehandicapt. In dit rapport wordt de operationalisatie van deze begrip-
pen conform de pvh 2000 gebruikt. Dit houdt wel in dat een specifi eke groep buiten 
het vizier valt: verstandelijk gehandicapten die bij familie of helemaal zelfstandig 
wonen, zonder begeleiding of dagbesteding en die ook niet in de sociale werkvoor-
ziening werken. Zij zijn niet in de pvh 2000 opgenomen, maar vallen wel onder de 
populatie van verstandelijk gehandicapten. Om hoeveel mensen dit gaat, is onbe-
kend, omdat juist deze mensen moeilijk te traceren zijn. Daarop wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan.

Tabel 2.1 laat zien welke woonvormen in de pvh 2000 onderscheiden zijn en hoe 
deze zijn ingedeeld naar de begrippen beschermd en verzorgd wonen, bij familie 
wonen en (begeleid) zelfstandig wonen.

3 Op aandringen van het scp zal getracht worden in 2007 zo’n steekproef te creëren. 
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het nivel-panel ‘Panel Samen Leven’.
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Tabel 2.1
Operationalisatie van defi nities van woonvormen op PVH 2000

survey-vraag: waar woont betrokkene begrippen in rapport

in intramurale instelling (internaat) op beschut terrein beschermd wonen

in sociowoning (dependance van intramu-
rale instelling), niet op beschut terrein beschermd wonen

in GVT (hoofdlocatie) verzorgd wonen

in dependance/nevenvestiging van GVT verzorgd wonen

zelfstandiga (B)ZW

begeleid zelfstandig (B)ZW

intensief begeleid zelfstandig (B)ZW

bij natuurlijke oudera bij familie

bij stiefouder, adoptief ouder of pleegoudera bij familie

bij zuster of broer (incl. stief-, adoptief- of pleeg-)a bij familie

bij overige familiea bij familie

a Deze mensen ontvangen geen woonondersteuning maar wel ondersteuning bij dagbesteding of werk.

Bron: SCP

Een ander belangrijk begrip dat we in dit rapport veel gebruiken, is de mate van ver-
standelijke handicap. Deze is vastgesteld aan de hand van een iq-meting. Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat het iq een onvolledig beeld geeft van het niveau van 
functioneren, met name van het sociaal functioneren. Toch wordt bij de indicatie-
stelling voor toegang tot de verstandelijk-gehandicaptensector vooral naar het iq 
gekeken (een iq van 75 of lager geeft toegang tot de sector).4

Tabel 2.2 geeft aan welke indeling voor de mate van verstandelijke beperking is 
gehanteerd in dit rapport. Als we het over cliënten in zorg hebben, gebruiken we een 
vijfdeling: zeer ernstig, ernstig, matig, licht, zwakbegaafd. Overigens is dat voor 
populatiecijfers niet mogelijk. Daar wordt een grovere tweedeling ‘ernstig-licht’ 
gebruikt in navolging van Maas et al. (1988). De relatie tussen beide indelingen wordt 
weergegeven in tabel A.1 in de Lijst van afkortingen en defi nities.

4 In het beleid is men het er over eens dat jeugdigen met een iq-score tussen de 50 en 
70 met bijkomende problemen aangewezen zijn op de zorg vanuit een instelling voor 
licht verstandelijk gehandicapten (lvg-instelling). Jeugdigen met een iq tussen de 70 
en 85/90 vallen in een `grijs gebied`. Bij hen moet worden nagegaan wat de aard van 
de bijkomende problemen is. Te denken valt aan een beperkte sociale redzaamheid en 
leerproblemen (tk 2004/2005).
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Tabel 2.2
Indeling van mate van verstandelijke handicap

PVH 2000 IQ-grenzen

zeer ernstig verstandelijk gehandicapt IQ: < 20

ernstig verstandelijk gehandicapt IQ: 20-34

matig verstandelijk gehandicapt IQ: 35-49

licht verstandelijk gehandicapt IQ: 50-69

zwakbegaafd IQ: 70-85

Bron: SCP

2.2 Hoeveel volwassen cliënten van de verstandelijk-gehandicaptenzorg zijn er?

Schatting van de populatie van volwassen verstandelijk gehandicapten en 
zwakbegaafde cliënten
Volgens ramingen van het scp (Woittiez en Crone 2005: 115) telde Nederland in 
2000 zo’n 112.000 verstandelijk gehandicapten (personen met een iq onder de 80). 
Rekening houdend met de onzekerheid van de raming, zouden het er ook een paar 
duizend meer of minder kunnen zijn (Woittiez et al. 2005: 115). Deze raming spoort 
met eerdere scp-ramingen5 (De Klerk et al. 2002) en met de raming van Van Schro-
jenstein Lantman-de Valk et al. (2002). Van deze 112.000 verstandelijk gehandicapten 
zijn naar schatting 75.000 personen achttien jaar of ouder. Van deze volwassenen is 
iets minder dan de helft licht verstandelijk gehandicapt (34.000) en iets meer dan de 
helft matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapt (41.000). 6

Dan is er ook nog een kleine groep volwassen zwakbegaafden (personen met 
een iq tussen de 70 en de 85) die gebruikmaakt van voorzieningen van de verstan-
delijk-gehandicaptenzorg. De inschatting is dat het er ongeveer 6000 zijn.7 Deze 
6000 personen vormen maar een miniem deel van het totaal aantal zwakbegaafden. 
Zo hebben Stoll et al. (2003) berekend dat er ongeveer 240.000 tot 280.000 zwak-
begaafden jonger dan achttien zijn met bijkomende beperkingen of zelfredzaam-
heidsproblemen. Het aantal zwakbegaafde volwassenen zal dus veel hoger liggen 
dan 6000. Hiermee is niet gezegd dat deze allemaal verstandelijk-gehandicaptenzorg 
gaan ontvangen of zich bij de poorten van de sector zouden gaan melden. Wel wordt 
met dit cijfer duidelijk dat als zwakbegaafden toegang tot de verstandelijk-gehan-
dicaptensector krijgen, er waarschijnlijk meer mensen zorg gaan vragen omdat het 

5 De eerdere scp-ramingen komen ongeveer 10.000 lager uit dan 112.000. Dat komt 
omdat in eerdere scp-ramingen geen correctie is gemaakt voor de prevalentie van een 
verstandelijke handicap bij heel jonge kinderen (jonger dan tien jaar).

6 Deze indeling is gebaseerd op Maas et al. (1988), die matig tot zeer ernstig verstandelijk 
gehandicapt defi nieert als een iq onder de 50 en licht verstandelijk gehandicapt defi ni-
eert als een iq tussen de 50 en de 80.

7 De onderbouwing van deze raming is op te vragen bij de auteurs, via i.woittiez@scp.nl.
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potentieel aan cliënten erg groot is. In tabel 2.3 zijn de populatiecijfers nog eens op 
een rijtje gezet.

Tabel 2.3
Geraamd aantal verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafde cliënten naar mate van handicap, 
2000

mate van handicap totaal C 18 jaar

(zeer) ernstig of matig 57.000 41.000

licht 55.000 34.000

totaal excl. zwakbegaafden 112.000 75.000

zwakbegaafde cliënten in de vg-zorg 10.000 6.000

totaal incl. zwakbegaafde cliënten 122.000 81.000

Bron: Maas et al. (1988); CBS (2003); VGN (2002) SCP-bewerking

Schatting van aantal (volwassen) cliënten
Onze schatting van het aantal cliënten in de verstandelijk-gehandicaptenzorg is geba-
seerd op het zogenaamde zip-bestand. Dit bestand meet het gebruik in 2000 van 
producten in de verstandelijk-gehandicaptenzorg geregistreerd in termen van vraag-
gestuurde bekostigingsmodulen. Voor een uitgebreide beschrijving van de vraagge-
stuurde bekostigingsmodulen wordt verwezen naar Coolen et al. (1999) en Schuring 
et al. (2001). Voor meer informatie over het zip-bestand wordt verwezen naar Woit-
tiez et al. (2005: 36). De eerste kolom van tabel 2.4 vormt de basis van onze schatting 
en komt overeen met de derde kolom van tabel 4.3 uit Woittiez en Crone (2005).8

8 Er is voor gekozen om aan te sluiten bij de defi nities in de sector verpleging en verzor-
ging. Dat betekent dat verzorgd wonen in het onderhavige rapport overeenkomt met 
beschermd wonen in Woittiez en Crone (2005) en Woittiez et al. (2005).
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Omdat onbekend is hoeveel cliënten er precies in de verstandelijk-gehandicaptenzorg zijn, hebben 

we nog eens de verschillende schattingen naast elkaar gezet. De verschillende cijfers en het ZIP-be-

stand laten ongeveer hetzelfde beeld zien van de aantallen cliënten. Voor beschermd wonen komen 

de cijfers vrijwel overeen. Voor verzorgd wonen komt het ZIP-bestand 2000 personen lager uit, net 

als voor het aantal mensen dat begeleid zelfstandig woont. Daardoor zijn er 4000 meer thuiswon-

enden (dat wil zeggen zelfstandig en bij familie wonenden) in het ZIP-bestand. Omdat het onderzoek 

zich met name richt op beschermd wonen (en die cijfers komen overeen tussen de verschillende 

bestanden) en omdat de afwijking in de absolute aantallen voor de andere woonvormen slechts 5% 

van het totaal aantal cliënten betreft, hebben we voldoende vertrouwen in de aantallen. Omdat het 

ZIP-bestand het enige bestand is dat ons informatie geeft over de totaliteit aan ontvangen zorg, zul-

len we dat als ijkpunt gebruiken. In deze paragraaf laten we daarom alleen de cijfers zien waarop de 

uiteindelijke schatting gebaseerd is, namelijk die van het ZIP-bestand (tabel 2.4).

Tabel 2.4
Geraamd aantal cliënten van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar woonsituatie, 2000a

ZIP ZIP C 18 jaar

beschermd wonen 27.000 25.000

verzorgd wonen 12.000 11.000

BZW 5.000b 5.000

kort verblijf 7.000 2.000

thuisc met alleen dagbesteding 16.000 12.000

thuis met alleen begeleiding, 
onderzoek of behandeling 8.000 4.000

totaal 75.000 59.000

a De cijfers in deze tabellen corresponderen met de cijfers uit de laatste twee kolommen van tabel B.1.
b Dit aantal is de som van 1000 BZW-ers die begeleid werden vanuit een AIVG en 4000 BZW-ers die begeleid werden vanuit 

de GVT’s (zie tabel B.1).
c Thuis betekent hier zelfstandig of bij familie wonend.

Bron: Prismant/HHM (ZIP’02) SCP-bewerking

In totaal waren er in 2000 ongeveer 75.000 personen die in de verstandelijk-gehan-
dicaptensector zorg ontvingen. Tabel 2.4 laat zien dat een derde van alle cliënten 
van de verstandelijk-gehandicaptenzorg in 2000 beschermd woonde, en nog eens 
een zesde verzorgd. Veruit het grootste deel daarvan was ouder dan achttien jaar. 
Er waren ongeveer 25.000 volwassenen die beschermd woonden, 11.000 die verzorgd 
woonden, 5000 die begeleid zelfstandig woonden, en de rest (18.000) woonde hele-
maal zelfstandig of bij familie. In totaal waren er in 2000 ongeveer 59.000 volwasse-
nen die in de verstandelijk-gehandicaptensector zorg ontvingen.

Op basis van het zip-bestand hebben we aantallen cliënten bepaald, maar de 
analyses doen we op een ander bestand (pvh 2000) omdat het zip-bestand te weinig 
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achtergrondkenmerken bevat. Met de schatting van 59.000 personen op basis van 
het zip-bestand hebben we dan ook nog niet onze gehele analysegroep in beeld. Ten 
eerste bevat het zip-bestand personen die niet in het pvh 2000-bestand zitten9 en 
ten tweede ontbreken in het zip-bestand personen die wel in het pvh 2000-bestand 
zitten10. In tabel 2.5 is het aantal cliënten naar woonvorm berekend, waarbij de inde-
ling en de omvang overeenkomt met die in de pvh 2000. Het betreft zwakbegaafde 
en verstandelijk gehandicapte cliënten die zorg op het gebied van wonen en/of 
dagbesteding uit de verstandelijk-gehandicaptensector ontvangen en/of in de sociale 
werkvoorziening werken. Dit zijn de aantallen waarmee in het rapport verder wordt 
gewerkt.

Tabel 2.5
Schatting van totaal aantal volwassen verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden met wonen, 
dagbesteding of WSW, 2000

zorgproduct PVH (in %) PVH (berekende aantallen)

1. beschermd wonen 38 28.000

2. verzorgd wonen 18 13.000

3. (B)ZW 20 14.000

4. bij familie 23 17.000

5. totaal cliënten vg-zorg met wonen
 of dagbesteding + thuisa met WSW 100 72.000

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Op basis van verschillende registraties en het zip-bestand hebben we geconcludeerd 
dat er 72.000 zwakbegaafde en verstandelijk gehandicapte cliënten zijn die zorg op 
het gebied van wonen en/of dagbesteding uit de verstandelijk-gehandicaptensector 
ontvangen en/of in de sociale werkvoorziening werken. Dat komt overeen met de 
gehele pvh 2000-populatie. Maar hoe ziet de verdeling van het aantal cliënten eruit 
als deze wordt uitgesplitst naar de mate van handicap? Daarover geeft tabel 2.6 uit-
sluitsel. Er waren in 2000 naar schatting 75.000 volwassen verstandelijk gehandicap-
ten, waarvan 41.000 matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapt en 34.000 licht 
verstandelijk gehandicapt. Verder waren er bij benadering 6000 volwassen zwakbe-
gaafden die zorg ontvingen uit de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Deze aantallen 
zijn berekend op basis van prevalentiecijfers uit 1988. In het pvh 2000-bestand is 
60% van de cliënten zeer ernstig tot matig verstandelijk gehandicapt. Dat komt over-
een met een aantal cliënten van 43.000. Het feit dat deze schatting van 43.000 zeer

9 Cliënten met alleen ambulante begeleiding.
10 Cliënten die naar de wsw gaan en geen zorg ontvangen uit de verstandelijk-gehandi-

captenzorg.
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ernstig tot matig verstandelijk gehandicapte cliënten zo dicht ligt bij de schatting 
van het zeer ernstig tot matig verstandelijk gehandicapte personen in de populatie 
geeft wederom vertrouwen in de schattingen van de aantallen. Het betekent echter 
wel dat of de populatieschatting een onderschatting is, of de cliëntenschatting een 
overschatting, want het aantal cliënten kan natuurlijk niet groter zijn dan het popu-
latiecijfer. Gezien de vele bewerkingen die nodig zijn om tot aantallen te komen, is 
een foutmarge van een paar duizend wel begrijpelijk. In ieder geval lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat alle matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapten zorg op 
het gebied van wonen en/of dagbesteding uit de verstandelijk-gehandicaptensector 
ontvangen en/of in de sociale werkvoorziening werken. Van de 34.000 volwassen 
licht verstandelijk gehandicapten zijn er 17.000 in zorg (de helft).

Tabel 2.6
Schatting van totaal aantal cliënten met vg-ondersteuning van 18 jaar en ouder naar mate van 
v erstandelijke beperking, 2000

verstandelijke beperking
populatie-
schattinga

PVH’00
(in %)

aantallen 
cliënten

aandeel zorgontvangers 
o.b.v. PVH’00 (in %)

zeer ernstig tot matig 41.000 60 43.000 100b

licht 34.000 23 17.000 50

totaal aantal 75.000 83 60.000 80

aantal zwakbegaafde cliënten – 17 12.000 –

totaal cliënten vg-zorg met wonen 
of dagbesteding + thuisa met WSW – 100 72.000

a Deze kolom komt overeen met de tweede kolom van tabel 2.3.
b Door afronding van de verschillende cijfers komen de totalen niet precies op 100%.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Kanttekeningen bij schatting van aantal cliënten
We gaan er in het vervolg vanuit dat er 72.000 verstandelijk gehandicapte of zwak-
begaafde cliënten zijn die beschermd of verzorgd wonen, of die (begeleid) zelf-
standig of bij familie wonen met dagbesteding of werkzaam zijn in de sociale 
werkvoorziening. Dat aantal moet worden beschouwd als best guess. Het is namelijk 
gebaseerd op een groot aantal veronderstellingen en berekeningen, die ieder op zich 
voor discussie vatbaar is. Ten eerste is het uitgangspunt van de raming van de popu-
latie van verstandelijk gehandicapten een bevolkingsonderzoek dat uit 1988 stamt 
en dus gedateerd is (Maas et al. 1988). Ten tweede is het aantal zwakbegaafden dat 
zorg uit de verstandelijk-gehandicaptenzorg ontvangt een schatting. Ten derde is het 
aantal verstandelijk gehandicapte wsw-ers een schatting en benaderd door aller-
lei veronderstellingen te maken. Ten vierde zijn de vgn-registratiecijfers eigenlijk 
alleen voor beschermd wonen en verzorgd wonen betrouwbaar, met daarbij nog de 
kanttekening dat het onduidelijk is in hoeverre kort verblijf onder beschermd wonen 
valt en begeleid zelfstandig wonen (bzw) onder verzorgd wonen. Bij bzw hangt dat 
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af van wie de begeleiding geeft. Als dat door een medewerker van het gezinsvervan-
gend tehuis gebeurt, zal dat in de registraties onder verzorgd wonen te vinden zijn; 
als dat door iemand van een dagverblijf, of de sociaal-pedagogische dienst is, niet. 
De cijfers over thuiswonenden zijn allemaal schattingen. Ten vijfde moest bij het zip-
bestand een vertaalslag gemaakt worden van vraaggestuurde bekostigingsproducten 
naar beschermd en verzorgd wonen.

Ondanks deze kanttekeningen denken we toch dat we de op dit moment best 
mogelijke guess gemaakt hebben. Het blijkt ook dat de pvh 2000-percentages van het 
beschermd, verzorgd en thuis wonen vrij goed sporen met de percentages uit het zip-
bestand en de wsw-cijfers.

2.3 Wie zijn de cliënten van de verstandelijk-gehandicaptenzorg?

Op basis van paragraaf 2.2 gaan we uit van 72.000 volwassen verstandelijk gehan-
dicapten en zwakbegaafden die in 2000 die beschermd of verzorgd woonden, of die 
(begeleid) zelfstandig of bij familie woonden met dagbesteding of werkzaam waren 
in de sociale werkvoorziening. Deze personen duiden we in de rest van het rapport 
kortweg aan als cliënten met vg-ondersteuning. Door gebruik te maken van het 
enquêtebestand pvh 2000 is het mogelijk een onderverdeling van de cliënten met 
vg-ondersteuning naar verschillende typen beperkingen te geven.
Figuur 2.1 laat zien dat in 2000 een kwart van de cliënten in de verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapt is (17.500 cliënten) en 
een derde matig verstandelijk gehandicapt (25.500 cliënten). 23% is licht verstande-
lijk gehandicapt (17.000) en 17% zwakbegaafd (12.000). Figuur 2.2 en 2.3 laten zien 
dat in 2000 tweederde van de cliënten met vg-ondersteuning niet zelfredzaam was 
(47.000 cliënten) en dat eenzelfde aantal gedragsproblematiek heeft. 11

11 Zie de Lijst van afkortingen en defi nities achterin het rapport voor de precieze defi nities.
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Figuur 2.1
Aantal en percentage volwassen
cliënten met vg-ondersteuning
naar mate van handicap, 2000

Figuur 2.2
Aantal en percentage volwassen
cliënten met vg-ondersteuning
naar mate van zelfredzaamheid,
2000

Figuur 2.3
Aantal en percentage volwassen
cliënten met vg-ondersteuning
naar mate van gedrags-
problematiek, 2000
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Bron: SCP (PVH’00)
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2.4 Welke cliënten wonen er in de verschillende woontypen?

Van de 72.000 cliënten met vg-ondersteuning woonde iets minder dan de helft bij 
familie of (begeleid) zelfstandig en iets meer dan de helft verzorgd of beschermd. 
Figuur 2.4 laat dat zien.

bij familie
(begeleid) zelfstandig
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beschermd

23%
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38%
17.000

14.000
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Figuur 2.4
Aantal en percentage volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar woontype, 2000

Bron: SCP (PVH’00)
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De woontypen verschillen sterk in de hoeveelheid en aard van de zorg die geboden 
kan worden. Daarom is het niet verwonderlijk dat ook het type cliënten behoorlijk 
verschilt over de woontypen. In fi guur 2.5 laten we zien hoe groot het percentage 
cliënten met een bepaalde mate van verstandelijke beperking is in de diverse woon-
situaties.

Figuur 2.5
Ernst van de verstandelijke beperking in verschillende woonsituaties, 2000 (in procenten)
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De fi guur laat vooral zien dat de verschillende woonvormen verschillende groepen 
cliënten herbergen. Allereerst valt op dat geen enkele groep gehandicapten in enige 
woonsituatie de meerderheid vormt. Er is dus bepaald geen een-op-een relatie tussen 
mate van handicap en woonvorm. Bij familie wonen vrij veel matig verstandelijk 
gehandicapten. Er wonen verder relatief veel zwakbegaafden en relatief weinig 
ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapten bij familie. Onder degenen die 
begeleid zelfstandig wonen is de verdeling tussen zwakbegaafden, licht verstandelijk 
gehandicapten en matig verstandelijk gehandicapten ongeveer gelijk. We vinden 
daar heel weinig ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapten. Onder degenen 
die verzorgd wonen, vormen de licht en matig verstandelijk gehandicapten samen 
80% van de populatie. Bij degenen die beschermd wonen is meer dan de helft van 
de bewoners ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapt. Maar nog eens ruim 
30% is matig verstandelijk gehandicapt. Beschermd wonen herbergt dus naast de 
echt zwaar gehandicapten toch nog een substantieel aantal personen met een matige 
verstandelijke beperking. Verder is bijna niemand van degenen die beschermd wonen 
zwakbegaafd of licht verstandelijk gehandicapt, zoals te verwachten viel.
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Figuur 2.6 laat zien dat er zeker samenhang is tussen mate van zelfredzaamheid 
en woonvorm. Van de cliënten die beschermd wonen is maar 5% zelfredzaam, van 
degenen die begeleid zelfstandig wonen is dat bijna 80%. Iets meer dan 40% van de 
cliënten die verzorgd of bij familie wonen is zelfredzaam. De fi guur laat duidelijk 
zien dat een beperking in de zelfredzaamheid samenhangt met de woonkeuze.

Figuur 2.6
Mate van zelfredzaamheid in verschillende woonsituaties, 2000 (in procenten)
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Figuur 2.7 laat zien dat het beeld van gedragsproblematiek wat minder uitgesproken 
is. Het percentage cliënten met gedragsproblemen varieert van 15% onder degenen 
die begeleid zelfstandig wonen tot iets meer dan 50% onder degenen die beschermd 
wonen.

Tabel 2.7 geeft een beeld van de bijkomende beperkingen12 van cliënten in verschil-
lende woonsituaties. Zo heeft 54% van de cliënten die bij familie wonen beper-
kingen bij het zien of horen, 25% beperkingen bij de persoonlijke verzorging, 45% 
beperkingen bij huishoudelijke bezigheden en 36% mobiliteitsbeperkingen. Cliënten 
die beschermd wonen hebben veel meer dan gemiddeld bijkomende beperkingen. 
Cl iënten die begeleid zelfstandig wonen hebben juist veel minder dan gemiddeld 
zo’n beperking.

12 Zie de Lijst van afkortingen en defi nities achterin het rapport voor precieze defi nitie.



33Wie zijn de cliënten van de verstandelijk-gehandicaptenzorg en hoe wonen ze?

Figuur 2.7
Mate van gedragsproblematiek in verschillende woonsituaties, 2000
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Tabel 2.7
Mate van bijkomende beperkingen in verschillende woonsituaties, 2000 (in procenten, n = 983)

bij familie (B)ZW verzorgd beschermd totaal

beperkingen bij

zien/horen 54 31 55 86 62

persoonlijke verzorging 25 11 31 80 45

huishoudelijke bezigheden 45 41 69 91 66

mobiliteit 36 24 26 56 40

totaal (n) 23 20 19 38 100

Bron: SCP (PVH2000)

Concluderend, als we naar de mate van handicap, gedragsproblematiek, zelf-
redzaamheid en andere bijkomende beperkingen kijken, is er een duidelijke hiërar-
chie te zien tussen de verschillende woonvormen: begeleid zelfstandig wonen is de 
woonvorm voor de lichtste groep, beschermd wonen de woonvorm voor de zwaarste 
groep. Toch is het ook zo dat er binnen een bepaalde woonvorm verschillende typen 
cliënten wonen.
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2.5 Hoe wonen de verschillende cliënten?

De vorige paragraaf liet zien welke cliënten er in de verschillende woontypen wonen. 
We kunnen er ook op een andere manier naar kijken en ons afvragen hoe cliënten 
met een bepaalde handicap zijn verdeeld over de woonvormen. Het antwoord op die 
vraag wordt gegeven in tabel 2.8.

Tabel 2.8
Woonsituatie van volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar beperkingen, 2000 
(n = 983,  horizontaal gepercenteerd)

bij familie BZW verzorgd beschermd
(macro-
aantal)

zeer ernstig verstandelijk gehandicapt 1 0 1 98 7.000

ernstig verstandelijk gehandicapt 11 1 8 79 10.500

matig verstandelijk gehandicapt 27 17 21 36 25.000

licht verstandelijk gehandicapt 22 29 32 17 17.000

zwakbegaafd 42 41 15 2 12.000

gedragsproblematiek 17 9 15 60 48.000

niet zelfredzaam 21 7 17 56 47.000

beperking bij 

zien/horen 20 10 16 53 45.000

persoonlijke verzorging 13 5 13 69 32.000

huishoudelijke bezigheden 16 12 19 53 48.000

mobiliteit 22 12 12 55 30.000

totaal 
(macroaantal)

23
(17.000)

20
(14.000)

18
(13.000)

38 
(28.000) (72.000)

Bron: SCP (PVH’00)

Allereerst valt op dat praktisch alle zeer ernstig verstandelijk gehandicapten in 2000 
beschermd woonden. Voor hen is dit kennelijk de enige geschikte woonvorm. En ook 
van de ernstig verstandelijk gehandicapten woonde veruit het grootste deel (79%) 
beschermd en bijna niemand begeleid zelfstandig. Opvallend is dat toch nog 11% van 
de ernstig verstandelijk gehandicapten bij familie woont. Dat is opvallend omdat we 
een dergelijk zware groep ook in een zware voorziening zouden verwachten. We zijn 
daarom nagegaan of het misschien jongvolwassenen betreft die op het punt staan te 
verhuizen naar een woonvoorziening voor beschermd wonen. Maar dat is niet zo. Ze 
verschillen wel van de groep ernstig verstandelijk gehandicapten die in een woon-
voorziening wonen. Ze zijn allemaal zelfredzaam en veelal tussen de 26 en 45 jaar 
oud. Opgemerkt moet wel worden dat het in het pvh-onderzoek maar om achttien 
personen gaat. Gezien dit kleine aantal valt er verder niet veel over te zeggen.

Bij de overige, niet (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten, is het beeld veel 
gevarieerder. Van de matig verstandelijk gehandicapten woonde ruim een derde 
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beschermd, een vijfde verzorgd, 17% begeleid zelfstandig en meer dan een kwart 
bij familie. Dit lijkt een groep te zijn waar voor veel personen een afweging tussen 
beschermd en niet-beschermd wonen aan de orde is. Daarover meer in hoofdstuk 3.

Van de licht verstandelijk gehandicapten woont bijna een vijfde beschermd. Dat is 
veel, gezien de zwaarte van de zorgvoorziening. Ook daar komen we in hoofdstuk 3 
op terug. Relatief veel licht verstandelijk gehandicapten wonen verzorgd of begeleid 
zelfstandig. Van de zwakbegaafden met awbz-zorg of werkzaam in de sociale werk-
voorziening woont ongeveer 40% thuis en 40% begeleid zelfstandig. Voor de groep 
zwakbegaafden is, gezien tabel 2.8, met name de afweging tussen thuis en begeleid 
zelfstandig wonen relevant, maar dat komt in dit onderzoek niet expliciet aan de 
orde.

Ook voor cliënten met gedragsproblemen, beperkte zelfredzaamheid of een 
andere bijkomende beperking is het beeld duidelijk: ongeveer 60% van hen woont 
beschermd, 15% woont verzorgd, 15% woont bij familie en rond de 10% woont bege-
leid zelfstandig.

Concluderend, voor de ernstig en zeer ernstig verstandelijk gehandicapten is het 
verhaal duidelijk: zij wonen beschermd. Maar dit betreft slechts een kwart van alle 
verstandelijk gehandicapten. Voor de overige groepen is het verhaal wat diffuser. Wel 
geldt dat hoe lichter de handicap, hoe vaker ze bij familie wonen of begeleid zelfstan-
dig kunnen wonen.
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3 Hoeveel zorgintensieve cliënten wonen beschermd en 
wat zijn hun kenmerken?

3.1 Inleiding, defi nitie van zorgintensief en algemene aanpak

In dit hoofdstuk gaan we na of er factoren te vinden zijn die verschillen in woon-
situatie van volwassen cliënten met vg-ondersteuning kunnen verklaren en we geven 
aan hoe we die factoren hebben gezocht. Ook gaan we in op de defi nitie van het 
begrip zorgintensief en de operationalisatie ervan.

In aansluiting op Woittiez en Crone (2005) gaan we op zoek naar kenmerken die, 
over groepen bezien, samenhangen met en er mogelijk de oorzaak van zijn dat cliën-
ten beschermd wonen. Cliënten met die kenmerken noemen we ter onderscheiding 
nu niet kwetsbaar, maar zorgintensief. Het gaat niet om de ‘medische oorzaak’ bij 
elke persoon afzonderlijk, maar het kan ook gaan om de aanwezigheid van ouders of 
verschillen tussen regio’s. Het gaat dus om een verband tussen woonsituatie en een 
aantal factoren, dat zichtbaar wordt wanneer we de gehele groep analyseren.

Bij het verklaren van verschillen in de woonsituatie wordt aangesloten bij het 
model van Andersen en anderen (Andersen en Newman 1973; Andersen en Aday 
1978). Het model maakt onderscheid tussen individuele kenmerken (van de gebrui-
kers), maatschappelijke determinanten en kenmerken van het (gezondheidszorg)
systeem. Het model van Andersen en Newman wordt hier gebruikt als een manier 
om de verschillende kenmerken te ordenen, naar gezondheidskenmerken (mate van 
handicap, beperkingen en gedragsproblemen), persoonskenmerken (demografi -
sche kenmerken die iemand kunnen voorbeschikken om zorg te gebruiken: leeftijd) 
en situationele kenmerken (die het gebruik van zorgvoorzieningen bevorderen of 
belemmeren: land van herkomst en opleiding, inkomen en leeftijd van ouders).13

13 Andersen en zijn collega’s spreken in dit geval over need variables (gezondheidskenmer-
ken), predisposing variables (persoonskenmerken) en enabling variables (situationele ken-
merken). Het onderscheid daartussen is soms arbitrair: Schellingerhout (2004) deelt 
land van herkomst bijvoorbeeld in bij de persoonskenmerken. Overigens zouden we in 
principe ook aanbod kunnen betrekken in de analyse, bijvoorbeeld door het kenmerk 
regio te gebruiken. Dit stuit echter al snel op interpretatieproblemen, mede door het 
beperkte aantal personen in de dataset. Bovendien blijken de algehele conclusies over 
de effecten van de andere variabelen hierdoor niet te veranderen.
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We analyseren14 de woonsituatie van cliënten per mate van handicap. Dit doen we 
omdat de mate van verstandelijke beperking en de woonsituatie sterk met elkaar 
samenhangen (tabel 2.8). Deze analyses doen we met een logistische regressie. Dit 
is een methode die de kans dat een verschijnsel (hier ‘beschermd wonen’) voorkomt, 
relateert aan kenmerken van personen (Menard 1995, Cramer 1991, Franses en Paap 
2001). We gebruiken logistische regressie om te bepalen welke kenmerken een sig-
nifi cant verband hebben met de woonsituatie, of bij toevoeging de verklaringsgraad 
van het model wezenlijk verhogen. Kenmerken die weinig invloed hebben of waarvan 
het effect ook door andere, meer direct gerelateerde kenmerken wordt geboden, 
vervallen in dit proces. Voor de geselecteerde kenmerken geeft de analyse aan welke 
richting hun effect heeft (meer of minder kans op beschermd wonen) en hoe groot 
dit effect is.

Iemand wordt vervolgens beschouwd als ‘zorgintensief’ als hij (of zij) een dus-
danige combinatie van kenmerken heeft dat hij een grote kans heeft om beschermd 
te wonen.15 Wanneer vinden we nu de kans van een persoon ‘groot genoeg’ om 
hem of haar zorgintensief te noemen? We hebben in eerste instantie hiervoor de 
grenswaarde gebruikt waarmee het aandeel beschermd wonenden precies wordt 
gereproduceerd (afkappunt). Op groepsniveau is dit correct, maar op individueel 
niveau zal het model er af en toe ‘naast zitten’. Daarom hebben we vervolgens ook 
de verdeling van de kansen bekeken. Als personen een kans dichtbij de grens-
waarde hebben, hebben we deze als grensgevallen beschouwd. Pas wanneer de kans 
wezenlijk afwijkt (minstens 7,5 procentpunt van het afkappunt verwijderd, dus een 
gebied van 15 procentpunt rondom het afkappunt) hebben we deze personen bij 
(niet-)zorgintensief ingedeeld. De groep die niet wezenlijk afwijkt van de grens-
waarde hebben we ingedeeld bij de ‘grensgevallen’.

Of iemand zorgintensief is, wordt op deze manier niet vooraf opgelegd, maar is 
juist een resultaat van de analyse van de woonsituatie. Het voordeel van deze defi nitie 
is dat hij goed aansluit bij de werkelijke kansen van personen op beschermd wonen. 
Maar dit voordeel is tegelijk soms een nadeel: het begrip zorgintensief hangt niet 
altijd op een eenvoudige manier samen met kenmerken. Een eenvoudige vuistregel 
(van het type ‘iemand is zorgintensief als hij niet zelfredzaam is en er minstens een 
gedragsstoornis aanwezig is’) is dan niet te geven. Het verband kan immers in wer-
kelijkheid complex zijn.

14 De weegfactor is bewust gebruikt bij zowel beschrijvende tabellen als bij de logistische 
regressies. De factor corrigeert onder meer voor het aandeel beschermd wonenden, 
wat uiteraard een cruciale factor is in deze analyse. De verschillen tussen gewogen en 
ongewogen analyses zijn overigens niet heel groot.

15 Inhoudelijk gezien zou het begrip zorgintensief in de geest van Andersen en collega’s 
ook kunnen worden opgesplitst in delen die de bijdrage van de drie verschillende 
groepen kenmerken aangeven. Een complicatie hierbij is dan dat we de losse delen niet 
afzonderlijk waarnemen. Voor een dergelijke aanpak zou een techniek met instrumen-
tele variabelen (of een factoranalyse) nodig zijn. Dit valt echter buiten het kader en de 
omvang van dit onderzoek.
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Paragraaf 3.2 gaat in op de ernstig en zeer ernstig verstandelijk gehandicapten, para-
graaf 3.3 op de matig verstandelijk gehandicapten en paragraaf 3.4 op de licht ver-
standelijk gehandicapten. De zwakbegaafden komen aan de orde in hoofdstuk 5.

3.2 Cliënten met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke handicap en hun 
woonsituatie

In deze paragraaf beperken we ons tot de groep cliënten met een ernstige of zeer 
ernstige verstandelijke handicap. We gaan na of hun woonsituatie samenhangt 
met kenmerken van de cliënt of diens ouders. We beginnen met een beschrijving 
van groepen cliënten en ontwikkelen daarna een model dat de kans op beschermd 
wonen verklaart.

Zeer ernstig verstandelijk gehandicapten
Alle zeer ernstig verstandelijk gehandicapten (7000) wonen beschermd. De alge-
mene aanpak is hiervoor dus niet van toepassing: het is zinloos om op zoek te gaan 
naar een verband tussen de woonsituatie en kenmerken van deze gehandicapten. 
De woonsituatie wordt reeds volledig vastgelegd door de (zeer ernstige) mate van 
handicap. Daarom wordt iedere zeer ernstig verstandelijk gehandicapte beschouwd 
als zorgintensief. Ook bij een aantal andere factoren ontbreekt variatie: de cliënten 
hebben allemaal beperkingen bij het zien of horen, de persoonlijke verzorging, 
huishoudelijke bezigheden en zelfredzaamheid (tabel 3.1). Ook hebben ze in grote 
meerderheid beperkingen bij mobiliteit. Iets meer dan de helft van de zeer ernstig 
verstandelijk gehandicapten heeft gedragsproblemen. Opvallende uitschieters daar-
bij zijn: aandachtvragend gedrag, contactstoornissen, lichamelijke agressie en afwij-
kend gedrag bij eten en drinken. De leeftijdsopbouw van de zeer ernstig verstandelijk 
gehandicapten lijkt op die van alle verstandelijk gehandicapten en dat geldt ook voor 
de kenmerken van de ouders.



39Hoeveel zorgintensieve cliënten wonen beschermd en wat zijn hun kenmerken?

Tabel 3.1
Kenmerken van zeer ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning in vergelijking 
met alle verstandelijk gehandicapten, 2000 (n = 983, verticaal gepercenteerd)

zeer ernstig totaal

gezondheidskenmerken

gedragsproblemen 55 34 

waarvan: zelfverwondend 35 12

 aandachtvragend 39 21

 contactstoornis 29 15

 verslavingsgedrag 2 5

 verbale agressie 9 12

 lichamelijke agressie 29 9

 afwijkend seksueel gedrag 11 4

 schadelijk gedrag 13 6

 afwijkend gedrag bij eten/drinken 23 10

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene

18-25 jaar 20 12 

26-35 jaar 27 26 

36-45 jaar 19 28 

> 45 jaar 35 34 

situationele kenmerken

land van herkomst: niet Nederland 8 8 

geloof

Nederlands hervormd 17 26 

gereformeerd 7 11 

katholiek 54 38 

overig 23 25 

kenmerken ouders 

opleiding: lbo of lager 19 25 

 mavo of hoger 26 22 

 onbekend of overleden 56 50 

inkomen: < 950 euro 13 17 

 950-1350 euro 11 16 

 > 1350 euro 22 18 

 onbekend of overleden 53 49 

leeftijd: < 65 jaar 37 30 

 65-75 jaar 14 20 

 > 75 jaar 18 19 

 overledena 31 31 

totaal in % 
(totaal aantal)

10 
(7.000)

100 
(72.000)

a Leeftijd is voor alle nog levende ouders bekend.

Bron: SCP (PVH’00)
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Ernstig verstandelijk gehandicapten
Ook de overgrote meerderheid (79%) van de (volwassen) ernstig verstandelijk gehan-
dicapten woont beschermd. Dat houdt in dat 8300 van de 10.500 ernstig verstandelijk 
gehandicapten beschermd wonen. We gaan nu na of er binnen de groep ernstig 
gehandicapten kenmerken te vinden zijn die bepalend zijn voor hun woonsituatie.

Tabel 3.2 laat bijvoorbeeld zien dat 95% van de ernstig verstandelijk gehandicap-
ten die beschermd wonen een beperking heeft bij het zien of horen. Dat is slechts 
iets meer dan bij de ernstig verstandelijk gehandicapten die niet beschermd wonen 
het geval is (91%). Een enkel absoluut verschil tussen de kolommen springt eruit 
(een verschil in de orde van 20 tot 30 procentpunt). 63% van de ernstig verstandelijk 
gehandicapten die beschermd wonen heeft gedragsproblemen, tegen 40% van de 
ernstig verstandelijk gehandicapten die niet-beschermd wonen. Het verschil zit hem 
vooral in zelfverwondend en aandachtvragend gedrag en lichamelijke agressie. De 
ouders van degenen die niet-beschermd wonen zijn relatief vaak laagopgeleid: 44% 
heeft een lbo-opleiding of lager tegenover 19% van de ouders van degenen die wel 
beschermd wonen. Mogelijk speelt hier onbekendheid met of minder vertrouwen in 
het zorgsysteem een rol. Deze verklaring zal vooral op kunnen gaan als de persoon 
bij familie of echt zelfstandig woont.16

Tabel 3.2
Verschillen in kenmerken van volwassen ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning naar woonsituatie, 2000 (n = 144, verticaal gepercenteerd)

niet-beschermda beschermd

gezondheidskenmerken

beperkingen bij 

zien/horen 91 95

persoonlijke verzorging 91 92

huishoudelijke bezigheden 93 96

mobiliteit 62 59

slechte zelfredzaamheid 97 98

gedragsproblemen 40 63

waarvan: zelfverwondend 8 35

 aandachtvragend 19 41

 contactstoornis 17 30

 verslavingsgedrag 4 6

 verbale agressie 11 18

16 Een andere mogelijke verklaring, namelijk dat lager opgeleide ouders minder vaak 
allebei werken en daardoor meer tijd hebben om voor hun kind te zorgen, bleek niet op 
te gaan.
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Tabel 3.2 (vervolg)

niet-beschermda beschermd

 lichamelijke agressie 5 29

 afwijkend seksueel gedrag 0 6

 schadelijk gedrag 3 16

 afwijkend gedrag bij eten/drinken 15 24

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene

18-25 jaar 18 9

26-35 jaar 26 25

36-45 jaar 25 30

> 45 jaar 31 35

situationele kenmerken

land van herkomst: niet Nederland 16 16

kenmerken ouders 

opleiding: lbo of lager 44 19

 mavo of hoger 20 38

 onbekend of overleden 36 44

inkomen: < 950 euro 21 11

 950-1350 euro 13 18

 > 1350 euro 33 27

 onbekend of overleden 33 44

leeftijd: < 65 jaar 42 34

 65-75 jaar 22 23

 > 75 jaar 13 14

 overledenb 23 29

totaal in % 
(totaal aantal)

21 
(2200)

79 
(8300)

a Onder niet-beschermd wonen valt wonen bij familie, (begeleid) zelfstandig wonen en verzorgd wonen.
b Leeftijd is voor alle nog levende ouders bekend.

Bron: SCP (PVH’00)

De hiervoor genoemde kenmerken zouden aanvullende factoren kunnen zijn die 
ervoor zorgen dat ernstig verstandelijk gehandicapten beschermd wonen. Of die 
factoren echt een rol spelen, onderzoeken we met behulp van een logistische regres-
sie die de determinanten van de keuze tussen niet-beschermd wonen en beschermd 
wonen bepaalt. Hoe deze aanpak werkt, is uitgelegd in paragraaf 3.1. In tabel 3.3 
staan de kenmerken genoemd die een rol spelen bij het verklaren van de woonsituatie.
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Tabel 3.3
Bepalende kenmerken van volwassen ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning voor de kans op beschermd wonen volgens gewogen logistische regressie, 
2000 (n = 144, marginale effecten)

marginaal effect

gezondheidskenmerken

gedragsproblemen: zelfverwondend gedrag 0,09** 

gedragsproblemen: lichamelijke agressie 0,10**

situationele kenmerken

opleiding ouders: mavo of hoger 0,12**

opleiding ouders onbekend of ouders overleden 0,13**

wonend in Gelderland, Zuid-Holland, Gronin-
gen, Utrecht, Noord-Holland of Limburga 0,11**

adjusted R2 0,27 

aandeel beschermd wonenden (in %) 79

** Signifi cant met 95% betrouwbaarheid.
* Signifi cant met 90% betrouwbaarheid.
a Wonend in Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland of Noord-Brabant is de referentiecategorie.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

De tabel laat zien dat niet alleen gedragsproblematiek (en dan met name zelfverwon-
dend gedrag) en het opleidingsniveau van de ouders bepalende factoren zijn voor de 
woonkeuze, maar ook of iemands ouders overleden zijn of niet meer te traceren zijn. 
Daarmee is duidelijk gemaakt dat het begrip kwetsbaar in Woittiez en Crone (2005), 
dat alleen mate van verstandelijke handicap en gedragsproblematiek omvatte, te 
krap gedefi nieerd was. Er zijn echter meer bepalende factoren en dat zijn de pro-
vinciedummy’s17. Een ernstig verstandelijk gehandicapte in één van de provincies 
 Gelderland, Zuid-Holland, Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Limburg heeft 
een 27 procentpunt hogere kans om beschermd te wonen dan een vergelijkbare ern-
stig verstandelijk gehandicapte in Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland 
of Noord-Brabant. Omdat de aantallen klein zijn, kan geen uitspraak gedaan worden 
over de afzonderlijke provincies. Wel is duidelijk dat er regionale verschillen zijn. Dit 
kan te maken hebben met het verschil in aanbod van woonvoorzieningen maar ook 
met preferentieverschillen binnen de bevolking.

17 Vanwege de kleine aantallen hebben we provincies samengevoegd. Dat hebben we 
gedaan door in een hulpregressie te kijken naar het teken en de grootte van de afzon-
derlijke dummy’s.
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Met behulp van de resultaten die in tabel 3.3 gepresenteerd zijn, confronteren we de 
feitelijke woonsituatie van ernstig verstandelijk gehandicapten met de ‘verklaarde’ 
situatie; dit is de situatie die we op grond van de regressie naar kenmerken verwach-
ten. Tabel 3.4 laat dat zien.

Tabel 3.4
Aandeel feitelijke en verklaarde woonsituatie van volwassen ernstig verstandelijk gehandicapte 
cliënten met vg-ondersteuning, in percentages van het woontype (n = 144)

verklaard

feitelijk niet-beschermd wonen beschermd wonen totaal

niet-beschermd wonen 42 58 21

beschermd wonen 7 93 79 

totaal 15 85 100 

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

De woonsituatie van 82% van de ernstig verstandelijk gehandicapten wordt goed ver-
klaard (niet in de tabel). Van de cliënten die beschermd wonen, is zelfs 93% te verkla-
ren uit de vijf bepalende kenmerken die uit tabel 3.3 naar voren zijn gekomen. Slechts 
7% van degenen die beschermd wonen zou op basis van deze vijf kenmerken worden 
bestempeld als iemand die niet-beschermd woont. Van degenen die niet-beschermd 
wonen wordt, gezien hun kenmerken, van 58% verwacht dat ze beschermd zouden 
wonen en van 42% dat ze niet-beschermd wonen. Het model doet het alles bij elkaar 
redelijk goed.18

Nu maakt het voor de interpretatie wel uit of het model met grote of minder grote 
zekerheid verklaart. Het afkappunt voor dit model is 0,55. 14% van de personen zit 
ver onder het afkappunt voor de kans op beschermd wonen (lager dan 0,46): dit zijn 
de mensen van wie we op basis van hun kenmerken met redelijke zekerheid verwach-
ten dat ze niet-beschermd wonen. 73% zit ver boven het afkappunt wat betreft de 
kans op beschermd wonen (hoger dan 0,80): dit zijn de mensen van wie we op basis 
van hun kenmerken zonder twijfel verwachten dat ze wel beschermd wonen.
De restgroep (13%) heeft een voorspelde kans op beschermd wonen die tussen de 
0,46 en 0,80 ligt. Deze gehandicapten vertonen veel minder vaak zelfverwondend of 
agressief gedrag dan de groep met verwachte kansen boven de 0,80. Qua gedrags-
problemen lijken ze dus op de groep waarvan we verwachten dat ze niet-beschermd 
wonen. Qua ouderkenmerken lijken ze op geen van beide andere groepen: de ouders 

18 Een triviaal model zou iedereen indelen bij beschermd wonen en daarmee 18% verkeerd 
hebben, ook bij de beschermd wonenden. Dit model deelt weliswaar evenveel personen 
verkeerd in (zie tabel 3.5), maar kan een beter onderscheid maken tussen de verschil-
lende woonvormen: 42% van de feitelijk niet-beschermd wonenden wordt ook als 
zodanig ingedeeld.
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zijn allemaal laagopgeleid. En ze wonen, net als degenen waarvan we verwachten dat 
ze beschermd wonen, relatief vaak in de provincies met een grote kans op beschermd 
wonen. Al met al beschouwen we ze als grensgevallen.

Op basis van hun kenmerken kunnen we de ernstig verstandelijk gehandicapten dus 
indelen in een groep die naar verwachting beschermd woont en een groep die naar 
verwachting niet-beschermd woont en een groep die daartussenin zit. De eerste 
groep noemen we zorgintensief, de tweede niet-zorgintensief en de laatste grensge-
vallen. Een vergelijkbare methode is toegepast in De Klerk (2004) en in Timmermans 
en Woittiez (2004).19 Tabel 3.5 laat het aandeel zorgintensieve ernstig verstandelijk 
gehandicapten zien naar woonsituatie. Ongeveer 9% van de ernstig verstandelijk 
gehandicapten is niet-zorgintensief en woont niet-beschermd, 5% is niet-zorginten-
sief en woont wel beschermd. Zijn er factoren aan te geven waarom deze laatste, rela-
tief lichte groep toch een relatief zware vorm van zorg ontvangt? En hoe kan het dat 
de groep zorgintensieven die niet-beschermd woont (7%) daartoe in staat is?

Tabel 3.5
Aandeel zorgintensieve, volwassen, ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning 
naar woonsituatie, in percentages van het aantal ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning, 2000 (n = 144)

niet-zorgintensief zorgintensief grensgevallen
totaal in % 
(totaal aantal)

niet-beschermd wonen 9 7 5  21 (2.200) 

beschermd wonen 5 66 8  79 (8.300) 

totaal in %
(totaal aantal)

14
(1.500)

73
(7.600)

13
(1.400)  100 (10.500)

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

19 Timmermans en Woittiez vergelijken de verzorgingshuisbehoeftige ouderen die thuis 
wonen met verzorgingshuisbehoeftige ouderen die in een verzorgingshuis wonen. 
De Klerk vergelijkt bewoners van verzorgingshuizen met bewoners van woonvormen 
waarin ook persoonlijke zorg wordt geboden, zoals de meeste woon-zorgcomplexen en 
aanleunwoningen.
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We gaan na of er nog iets meer valt te zeggen over de mate van zorgintensiteit. We 
beginnen met de zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen. Allereerst zij 
opgemerkt dat de aantallen heel klein zijn; het gaat om tien cliënten in de steekproef 
en in werkelijkheid om minder dan 1000 personen. Zij lijken op de zorgintensieve 
cliënten die beschermd wonen als naar persoonlijke en ouderkenmerken en naar 
provincie gekeken wordt. Een groot verschil zit in de mate van gedragsproblematiek. 
De zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen, vertonen minder zelfverwon-
dend en lichamelijk agressief gedrag dan de zorgintensieve cliënten die beschermd 
wonen. Dit is opvallend omdat deze twee kenmerken ook al bepalend waren voor het 
feit of iemand zorgintensief is. Zelfs binnen de groep van zorgintensieven zijn deze 
twee gedragsproblemen blijkbaar belangrijke factoren die aangeven of een ernstig 
verstandelijk gehandicapte zorgintensieve cliënt beschermd woont of niet. Overigens 
zijn er ook onder zorgintensieven die beschermd wonen cliënten die geen gedrags-
probleem vertonen.

Dan is er ook nog een groep die niet-zorgintensief is, maar die wel beschermd 
woont. Ook nu gaat het om een klein aantal (6 in de steekproef, 500 in werkelijk-
heid). Waarom de niet-zorgintensieven toch beschermd wonen is op basis van deze 
analyses niet geheel te duiden, maar bij nadere inspectie bleek dat zij allemaal al 
meer dan vijftien jaar geleden beschermd zijn gaan wonen.20 In die tijd was er veel 
minder keuze aan zorgproducten: ouders stonden vaak voor de keuze tussen uithuis-
plaatsing naar beschermd wonen of thuis blijven wonen zonder noemenswaardige 
zorg of begeleiding.

Concluderend, van de hele groep volwassen ernstig verstandelijk gehandicapte 
cliënten met vg-ondersteuning is volgens onze defi nitie 73% zorgintensief. Van de 
zorgintensieve ernstig verstandelijk gehandicapten woont bijna iedereen beschermd. 
Er is slechts een kleine groep die niet-beschermd woont. Zij lijken qua kenmer-
ken erg op de zorgintensieven die beschermd wonen maar zij hebben veel minder 
gedragsproblemen. Verder is 14% van de ernstig verstandelijk gehandicapten niet-
zorgintensief. Van hen woont een derde beschermd en tweederde niet-beschermd. 
Het belangrijkste verschil blijkt woonduur te zijn. Sinds 1985 zijn er volgens het 
gebruikte gegevensbestand geen niet-zorgintensieve cliënten meer beschermd gaan 
wonen.21

20 Dit effect wordt niet door de (gemiddeld hogere) leeftijd van deze gehandicapten ver-
klaard; het kenmerk leeftijd verviel immers bij de logistische regressie.

21 Dit suggereert dat we het kenmerk ‘woonduur’ hadden kunnen (en dus moeten) 
gebruiken in de logistische regressie. Maar dit kenmerk is per defi nitie alleen beschik-
baar voor beschermd wonenden. Voor de anders wonenden zouden we een analoog 
begrip kunnen construeren, namelijk de ‘woonduur vanaf het moment waarop bewust 
besloten werd om de gehandicapte niet beschermd te laten wonen’. Maar helaas is dat 
moment, mocht het al meetbaar zijn, niet gemeten in het gebruikte gegevensbestand.
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3.3 Cliënten met een matige verstandelijke handicap en hun woonsituatie

In deze paragraaf beperken we ons tot de groep (volwassen) cliënten met vg-onder-
steuning met een matige verstandelijke handicap. Dat zijn er 25.500. Ruim een derde 
(36%) van de matig verstandelijk gehandicapten woont beschermd, en tweederde 
woont niet-beschermd (tabel 3.6). We gaan na of de situatie van beschermd wonen 
van matig verstandelijk gehandicapten samenhangt met kenmerken van de cliënt of 
diens ouders. We beginnen met een beschrijving van groepen cliënten en ontwikke-
len daarna een model dat de kans op beschermd wonen verklaart.

Tabel 3.6
Verschillen in kenmerken van volwassen matig verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning naar woonsituatie, 2000 (n = 348, verticaal gepercenteerd)

niet-beschermda beschermd

gezondheidskenmerken

beperkingen bij 

zien/horen 58 79

persoonlijke verzorging 29 66

huishoudelijke bezigheden 62 85

slechte zelfredzaamheid 60 92

mobiliteit 29 39

gedragsproblemen 23 43

waarvan: zelfverwondend 1 15

 aandachtvragend 14 29

 contactstoornis 7 21

 verslavingsgedrag 4 5

 verbale agressie 10 21

 lichamelijke agressie 2 11

 afwijkend seksueel gedrag 3 4

 schadelijk gedrag 1 7

 afwijkend gedrag bij eten/drinken 3 11

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene

18-25 jaar 10 9

26-35 jaar 21 20

36-45 jaar 39 27

> 45 jaar 30 45
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Tabel 3.6 (vervolg)

niet-beschermda beschermd

situationele kenmerken

land van herkomst: niet Nederland 4 6

kenmerken ouders 

opleiding: lbo of lager 36 24

 mavo of hoger 21 18

 onbekend of overleden 44 57

inkomen: < 950 euro 20 11

 950-1350 euro 15 18

 > 1350 euro 22 13

 onbekend of overleden 44 58

leeftijd: < 65 jaar 27 20

 65-75 jaar 19 22

 > 75 jaar 23 23

 overledenb 31 35

totaal in %
(totaal aantal)

64
(16.300)

36
(9.200)

a Onder niet-beschermd wonen valt wonen bij familie, (begeleid) zelfstandig wonen en verzorgd wonen.
b Leeftijd is voor alle nog levende ouders bekend.

Bron: SCP (PVH’00)

Tabel 3.6 laat zien dat 79% van de matig verstandelijk gehandicapten die beschermd 
wonen een beperking heeft bij het zien of horen, terwijl dat maar bij 58% van de 
niet-beschermd wonenden het geval is. De tabel maakt duidelijk dat de matig ver-
standelijk gehandicapten die beschermd wonen veel vaker bijkomende beperkingen 
hebben dan de matig verstandelijk gehandicapten die niet beschermd wonen. Grote 
absolute verschillen in percentages tussen de kolommen (een verschil in de orde van 
20 procentpunt of meer) zien we bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke bezighe-
den, zelfredzaamheid en gedragsproblematiek. Het verschil is terug te vinden bij alle 
afzonderlijke onderdelen van gedragsproblematiek22. Het fenomeen dat beschermd 
wonenden veel vaker beperkingen bij het zien of horen, de persoonlijke verzorging, 
huishoudelijke bezigheden en/of zelfredzaamheid hebben dan degenen die niet-
beschermd wonen vonden we niet bij de ernstig verstandelijk gehandicapten. Daar 
zagen we dat beschermd wonenden alleen substantieel van niet-beschermd wonen-
den verschillen in de mate van gedragsproblematiek.

Als we naar de persoonlijke kenmerken van de matig verstandelijk gehandicapten 
kijken, zien we dat het percentage 46-plussers onder de beschermd wonenden groter 
is dan het percentage 46-plussers onder de niet-beschermd wonenden (45% tegen 

22 Alleen niet bij verslavingsgedrag en afwijkend seksueel gedrag. 
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30%) en het percentage 36-45-jarigen juist kleiner is. De ouders van degenen die 
beschermd wonen zijn minder vaak laagopgeleid en vaak overleden (of konden niet 
meer getraceerd worden).

Deels blijken bovengenoemde factoren bepalend te zijn voor de woonvorm en deels 
niet, als met behulp van een logistische regressie de determinanten van de keuze 
tussen niet-beschermd wonen en beschermd wonen worden bepaald (zie voor een 
toelichting § 3.1). Tabel 3.7 laat zien dat gedragsproblematiek (en dan met name 
zelfverwondend gedrag en lichamelijke agressie), beperkingen bij persoonlijke 
verzorging en beperkte zelfredzaamheid inderdaad bepalende factoren zijn voor de 
woonkeuze, en ook of de ouders overleden zijn of niet meer te traceren.

Beperkingen bij het zien of horen en bij huishoudelijke bezigheden blijken, in 
tegenstelling tot wat tabel 3.6 suggereerde, niet bepalend voor de woonvorm. Dat 
komt waarschijnlijk doordat de invloed van deze twee kenmerken wordt opge-
vangen door één van de andere bijkomende beperkingen. Verder zijn net als bij de 
ernstig verstandelijk gehandicapten de provinciedummy’s bepalende factoren23. Een 
matig verstandelijk gehandicapte in Gelderland, Overijssel of Zuid-Holland heeft 
een lagere kans om beschermd te wonen dan een vergelijkbare matig verstandelijk 
gehandicapte in Groningen, Friesland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland of Noord-
Brabant en die heeft weer een lagere kans om beschermd te wonen dan iemand uit 
Drenthe, Flevoland of Limburg. Omdat de aantallen klein zijn, kan geen uitspraak 
gedaan worden over de afzonderlijke provincies. Wel is duidelijk dat er regionale ver-
schillen zijn. Dit kan te maken met het verschil in aanbod van woonvoorzieningen, 
maar ook met preferentieverschillen binnen de bevolking.

In tabel 3.7 staan de kenmerken genoemd die werden geselecteerd bij de logisti-
sche regressie.

23 Zie voor de aanpak de voetnoot in paragraaf 3.2.
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Tabel 3.7
Bepalende kenmerken van volwassen matig verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning 
voor de kans op beschermd wonen volgens gewogen logistische regressie, 2000
(n = 348, schattingscoëffi ciënten)

marginaal effect

gezondheidskenmerken

beperking bij persoonlijke verzorging 0,23**

zelfredzaamheid 0,34**

gedragsproblemen: zelfverwondend gedrag 0,31** 

gedragsproblemen: lichamelijke agressie 0,20**

situationele kenmerken

ouders onbekend 0,14**

wonend in Groningen, Friesland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland of Noord-Brabanta –0,20**

wonend in Overijssel, Gelderland of Zuid-Hollanda –0,33**

adjusted R2 0,25 

aandeel beschermd wonenden (in %) 64

** Signifi cant met 95% betrouwbaarheid.
** Signifi cant met 90% betrouwbaarheid.
a Wonend in Drenthe, Flevoland of Limburg is de referentiecategorie.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Met behulp van de resultaten die in tabel 3.7 gepresenteerd zijn, kan verklaard 
worden welke matig verstandelijk gehandicapten naar verwachting beschermd 
wonen. Deze cliënten beschouwen we als zorgintensief. Tabel 3.8 laat zien hoe goed 
we kunnen verklaren dat cliënten beschermd wonen.

Tabel 3.8
Aandeel feitelijke en verklaarde woonsituatie van volwassen matig verstandelijk gehandicapte cliënten 
met vg-ondersteuning in percentages van het woontype, horizontaal gepercenteerd, 2000 (n = 348)

verklaard

feitelijk niet-beschermd wonen beschermd wonen totaal

niet-beschermd wonen 79 21 64

beschermd wonen 38 62 36 

totaal 65 35 100 

Bron: SCP (PVH2000), SCP-bewerking
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Gemiddeld wordt de woonsituatie van 73% van matig verstandelijk gehandicapten 
goed verklaard (niet in de tabel). Van de matig verstandelijk gehandicapte cliënten 
die niet-beschermd wonen, wordt 79% goed verklaard door het model (tabel 3.8). Van 
21% van de niet-beschermd wonenden zouden we gezien hun kenmerken verwachten 
dat ze wel beschermd zouden wonen. Van de beschermd wonenden wordt 62% goed 
verklaard en 38% niet. Het model verklaart al met al vrij goed. Het meest eenvoudige 
model dat iedereen als niet-beschermd wonend zou bestempelen, zou 64% goed ver-
klaren. Ons model heeft iets minder personen verkeerd ingedeeld en vooral 62% van 
de beschermd wonenden ook echt ingedeeld bij beschermd wonen, terwijl dat voor 
het meest eenvoudige model 0% zou zijn.

Eerst gaan we kijken of de ‘verkeerd verklaarden’ gezien de kansen ook echt verkeerd 
verklaard zijn, of dat het misschien om grensgevallen gaat. Net als in het model voor 
de ernstig verstandelijk gehandicapten is een afkappunt bepaald (hier 0,45) waarbij 
een kans boven dat punt vertaald wordt als beschermd wonen en een kans beneden 
dat punt als niet-beschermd wonen. Als we naar de kans op beschermd wonen kijken 
dan zien we dat 22% van de cliënten in het grensgebied zit (0,15 procentpunt rondom 
het afkappunt). De 54% die overduidelijk als niet-beschermd wonen wordt aange-
merkt, benoemen we als niet-zorgintensief. De overige 24% kan echt als beschermd 
wonenden beschouwd worden en die noemen we zorgintensief (zie tabel 3.9).

Tabel 3.9
Aandeel volwassen matig verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning naar woonsituatie 
en zorgintensiteit (in procenten van het totaal aantal matig verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning, n = 348)

ingedeeld

feitelijk niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval
totaal in % 
(totaal aantal)

niet-beschermd wonen 46 7 11  64 (16.300)

beschermd wonen 8 17 11  36 (9.200)

totaal in % (totaal aantal) 54 (13.800) 24 (6.100) 22 (5.600)  100 (25.500)

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Volgens tabel 3.9 woont 46% van de matig verstandelijk gehandicapten niet-
beschermd en wordt als niet-zorgintensief ingedeeld. Voor nog eens 17% geldt 
precies het omgekeerde: ze wonen beschermd en zijn (inderdaad) zorgintensief. 
Hiermee is bijna tweederde van de matig verstandelijk gehandicapten volgens ver-
wachting ingedeeld. Echter, 7% van de matig verstandelijk gehandicapten woont 
niet-beschermd en wordt toch als ‘zorgintensief’ bestempeld. En 8% van de matig 
gehandicapten woont beschermd maar wordt als niet-zorgintensief gezien.
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In populatiecijfers betekent dit dat van de 9200 matig verstandelijk gehandicapten 
die beschermd wonen er 4300 zorgintensief zijn, 2100 niet-zorgintensief en 2800 op 
de grens van zorgintensief en niet-zorgintensief zitten.

Er is een aanzienlijke24 groep die beschermd woont maar waar we dat gezien hun 
kenmerken niet van verwachten. Zij zijn dus niet-zorgintensief. Ze verschillen van 
niet-zorgintensieven die niet beschermd wonen in bijkomende beperkingen. De 
niet-zorgintensieven die beschermd wonen, hebben vaker beperkingen bij het zien of 
horen, de persoonlijke verzorging en bij huishoudelijke bezigheden. Ook zijn ze vaak 
ouder.

De groep zorgintensieve cliënten woont in meerderheid beschermd, zij het dat 
ook een aanzienlijk deel niet-beschermd woont: ongeveer een derde. De zorginten-
sieven die niet-beschermd wonen verschillen eigenlijk in slechts één aspect van de 
zorgintensieven die wel beschermd wonen en dat is gedragsproblematiek. Degenen 
die beschermd wonen vertonen vaker gedragsproblemen en dat geldt voor allerlei 
aspecten van gedragsproblematiek. Uit de regressieanalyse bleek ook al dat zelfver-
wondend en agressief gedrag factoren zijn die bepalen of een matig verstandelijk 
gehandicapte cliënt beschermd woont of niet. Maar binnen de groep zorgintensieven 
met een matige verstandelijke handicap is nog een onderscheid te maken tussen zor-
gintensieven met zware gedragsproblemen (bij veel factoren of op de afzonderlijke 
factoren ernstige problematiek) en zorgintensieven zonder zware gedragsproble-
men.25 De eerste groep woont veelal beschermd, de tweede niet-beschermd. Andere 
woonvormen voor de zorgintensieve matig verstandelijk gehandicapten komen 
daarom alleen in beeld als een oplossing kan worden gevonden om adequaat met 
gedragsproblematiek om te gaan in een niet-beschermde setting.

3.4 Cliënten met een lichte verstandelijke handicap en hun woonsituatie

In Nederland zijn ongeveer 17.000 (volwassen) licht verstandelijk gehandicapten 
die op de een of andere manier zorg (inclusief begeleiding of wsw) ontvangen. In 
deze paragraaf gaan we na of de woonsituatie van licht verstandelijk gehandicapten 
samenhangt met kenmerken van de cliënt of diens ouders. We beginnen weer met 
een beschrijving van groepen cliënten en ontwikkelen daarna een model dat de kans 
op beschermd wonen verklaart.

24 Deze groep is een kwart (8%/36%) van de matig verstandelijk gehandicapten die 
beschermd wonen.

25 Dat laten zowel de berekende kansen zien als de waarden van de kenmerken.
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Tabel 3.10
Verschillen in kenmerken van volwassen licht verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning naar woonsituatie, 2000 (n = 243, verticaal gepercenteerd)

niet-beschermd wonen beschermd wonen

gezondheidskenmerken

beperkingen bij 

zien/horen 39 54

persoonlijke verzorging 15 44

huishoudelijke bezigheden 46 73

zelfredzaamheid 36 84

mobiliteit 24 37

gedragsproblemen 18 43

waarvan: zelfverwondend 4 9

 aandachtvragend 10 25

 contactstoornis 5 24

 verslavingsgedrag 4 13

 verbale agressie 6 28

 lichamelijke agressie 2 9

 afwijkend seksueel gedrag 0 9

 schadelijk gedrag 0 18

 afwijkend gedrag bij eten/drinken 4 13

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene

18-25 jaar 15 10

26-35 jaar 30 19

36-45 jaar 23 33

> 45 jaar 33 37

situationele kenmerken

land van herkomst: niet Nederland 6 7

kenmerken ouders

opleiding: lbo of lager 31 21

 mavo of hoger 18 28

 onbekend of overleden 51 51

inkomen: < 950 euro 21 3

 950-1350 euro 17 17

 > 1350 euro 11 29

 onbekend of overleden 50 51
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Tabel 3.10 (vervolg)

niet-beschermd wonen beschermd wonen

leeftijd: < 65 jaar 36 26

 65-75 jaar 17 21

 > 75 jaar 17 15

 overledena 31 37

totaal in % 
(totaal aantal)

83
(14.100)

17
(2.900)

a Leeftijd is voor alle nog levende ouders bekend.

Bron: SCP (PVH’00)

In tabel 3.10 staat beschreven hoe de kenmerken van cliënten verdeeld zijn, opge-
splitst naar hun woonsituatie. Onder niet-beschermd wonenden heeft bijvoorbeeld 
39% van de cliënten een beperking bij het zien of horen. Onder beschermd wonenden 
is dit aandeel 54%.

Enkele absolute verschillen tussen de kolommen springen eruit. Bij twee kenmer-
ken, namelijk beperkingen bij persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid, is het 
verschil minstens 30 procentpunt. Een verschil in de orde van 20 tot 30 procentpunt 
treffen we aan bij beperkingen bij huishoudelijke bezigheden en verbale agressie. 
Kleinere verschillen tussen 10 en 20 procentpunt komen veel vaker voor, maar zijn 
gezien de geringe omvang van het gegevensbestand niet erg betrouwbaar.

Ook enkele relatieve verschillen vallen op. Afwijkend seksueel en schadelijk 
gedrag komen bij beschermd wonenden wel voor (9% en 18%) maar bij niet-
beschermd wonenden praktisch niet. Grote relatieve verschillen zijn er, naast de 
eerder genoemde kenmerken, ook bij lichamelijke agressie en afwijkend gedrag bij 
eten en drinken.

De genoemde verschillen liggen vaak in de lijn der verwachting (meer beper-
kingen is meer beschermd wonen, oudere cliënten wonen vaker beschermd). Maar 
sommige verschillen zijn minder vanzelfsprekend. Armere ouders houden hun 
(volwassen) kind meer thuis, rijkere ouders juist minder.

Maar welke kenmerken hangen nu samen met de woonsituatie? Deze hebben we 
geselecteerd met behulp van een logistische regressie (zie § 3.1 voor een toelichting).
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Tabel 3.11
Bepalende kenmerken van volwassen licht verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning 
voor de kans op beschermd wonen volgens gewogen logistische regressie, 2000 
(marginale effecten, n = 243)

marginaal effect

gezondheidskenmerken

beperking bij

persoonlijke verzorging 0,07 

zelfredzaamheid 0,18**

gedragsprobleem: 

contactstoornis 0,06

schadelijk gedrag 0,11**

situationele kenmerken

inkomen ouders

950-1350 euro per maand 0,34**

> 1350 euro per maand 0,47**

leeftijd ouders

65-74 jaar 0,23**

 C 75 jaar 0,24**

overleden 0,35**

adjusted R2 0,32

aandeel beschermd wonenden (in %) 17

** Signifi cant met 95% betrouwbaarheid.
* Signifi cant met 90% betrouwbaarheid.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Uit de analyse (zie tabel 3.11) blijkt dat beperkingen bij zelfredzaamheid, schadelijk 
gedrag, ouders ouder dan 65 jaar of overleden, gemiddelde of hogere inkomens de 
kans op beschermd wonen vergroten. De andere kenmerken (beperkingen bij de 
persoonlijke verzorging en contactstoornissen) zijn meegenomen omdat ze de ver-
klaringsgraad sterk vergroten. De effecten van overleden ouders en inkomen van de 
ouders zijn duidelijk groter dan andere effecten.26

26 Van dit model zijn nog twee varianten bekeken. In de eerste plaats is het model ook 
ongewogen geschat, om het risico te bekijken op vertekening van de resultaten door 
meetpunten met een groot gewicht. Dit blijkt weinig uit te maken voor de resultaten. In 
de tweede plaats is het model een keer geschat op de groep licht gehandicapten van wie 
de mate van handicap met een iq-test is vastgesteld. Ongeveer tweederde van de groep 
heeft zo’n iq-test ondergaan. De resultaten van het model wijken niet noemenswaardig 
af van het model voor de gehele groep.
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Enkele kenmerken die in tabel 3.10 al opvielen blijken inderdaad van belang te zijn 
voor de woonsituatie: beperkingen bij persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid, 
contactstoornis, schadelijk gedrag en inkomen van de ouders. Maar heel wat andere 
kenmerken blijken toch niet bepalend te zijn.

Hoe goed verklaart dit model nu de afweging beschermd versus niet-beschermd 
wonen? Dat laat tabel 3.12 zien. Hierbij is als afkappunt 0,26 gebruikt.

Tabel 3.12
Aandeel feitelijke en verklaarde volwassen licht verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning (horizontaal gepercenteerd, n = 243)

verklaard

feitelijk niet-beschermd wonen beschermd wonen totaal

niet-beschermd wonen 92 8 83

beschermd wonen 42 58 17

totaal 84 16 100

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Het model blijkt bij 87% van de licht verstandelijk gehandicapten het beschermd 
wonen goed te voorspellen (niet in tabel). De meerderheid van de licht gehandicapten 
woont niet-beschermd (83%). Het model verklaart van de niet-beschermd wonenden 
92% goed en van de beschermd wonenden 58%.

Het model doet het redelijk. Hierbij moet worden bedacht dat het meest eenvou-
dige model iedereen als niet-beschermd wonende zou verklaren en daarmee 17% 
verkeerd zou hebben. Dit model heeft minder personen verkeerd ingedeeld (13%) en 
10%27 terecht ingedeeld bij beschermd wonen.

Van de licht verstandelijk gehandicapten heeft 67% een kans onder de 0,19 en 15% 
een kans boven de 0,35. Het gebied tussen die waarden in bevat dus (afgerond) 17% 
van alle licht verstandelijk gehandicapten en beschouwen we als grensgevallen. Op 
basis van hun kenmerken kunnen we de overige licht verstandelijk gehandicapten 
nu indelen in een groep zorgintensief, een groep niet-zorgintensief en een groep 
grensgevallen.

Volgens tabel 3.13 woont 64% van de licht verstandelijk gehandicapten niet-
beschermd en is als niet-zorgintensief ingedeeld. Voor nog eens 10% geldt precies 
het omgekeerde: ze wonen beschermd en zijn (inderdaad) zorgintensief. Hiermee 
is driekwart van de licht gehandicapten volgens verwachting ingedeeld. Echter, 
6% van de licht verstandelijk gehandicapten woont niet-beschermd en wordt toch 
als  ‘zorgintensief’ bestempeld. En 13% van de licht gehandicapten woont niet-
beschermd maar wordt als grensgeval gezien.

27 58% van 17%.
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Tabel 3.13
Aandeel volwassen licht verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning naar woonsituatie 
en zorgintensiteit (in procenten van het totaal, n = 243)

ingedeeld

feitelijk niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval
totaal in % 
(totaal aantal)

niet-beschermd wonen 64 6 13  83 (14.100)

beschermd wonen 3 10 4  17 (2.900)

totaal in % 
(totaal aantal)

67
(11.400)

16
(2.700)

17
(2.900)

 100
 (17.000)

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Ook bij de beschermd wonenden worden personen anders ingedeeld dan ver-
wacht zou worden. Ongeveer 3% van de licht verstandelijk gehandicapten woont 
beschermd en is toch niet-zorgintensief. En 4% woont beschermd maar wordt als 
grensgeval gezien.

Alles bijeengenomen woont van de licht verstandelijk gehandicapten 6% niet-
beschermd en 3% beschermd, terwijl volgens de analyse bij hen juist de tegenover-
gestelde woonsituatie werd verwacht. Nog eens 17% behoort tot de grensgevallen bij 
wie de analyse de woonsituatie niet eenduidig aan kan geven. Als we uitgaan van het 
eerder genoemde aantal van 17.000 licht verstandelijk gehandicapten, wonen bijna 
1000 licht verstandelijk gehandicapten niet-beschermd en ongeveer 500 beschermd, 
tegen de verwachting in. Verder behoren ongeveer 2900 personen tot de ‘grens-
gevallen’.

Onder de zorgintensieven treffen we dus niet-beschermd wonenden (6 procentpunt) en 
beschermd wonenden aan (10 procentpunt). Het is natuurlijk de vraag of er tussen 
deze twee groepen verschillen te vinden zijn die iets te maken hebben met het ver-
schil in woonsituatie. Duidelijke verschillen hebben we niet kunnen vinden.

Onder de niet-zorgintensieven treffen we zeer weinig beschermd wonenden aan 
(3 procentpunt), wat een vergelijking met de veel grotere groep niet-beschermd 
wonenden wat bemoeilijkt (64 procentpunt). Er is echter vrijwel geen aanwijzing 
dat deze groepen onderling verschillen op de kenmerken uit de regressieanalyse.We 
zijn nagegaan of het jaar van uithuisplaatsing wellicht nog een verklaring biedt voor 
de licht verstandelijk niet-zorgintensieve gehandicapten die beschermd wonen. Zij 
zouden immers, net als de ernstig gehandicapten, vooral in het verleden wat soepeler 
in een instelling kunnen zijn geplaatst. Bij de licht verstandelijk gehandicapten biedt 
dit echter geen verklaring: de plaatsingen van zowel zorgintensieven als niet-zorg-
intensieven zijn breed gespreid over de tijd.

Kort gezegd woont van de licht verstandelijk gehandicapten slechts 17% beschermd, 
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en hangt de kans op beschermd wonen vooral samen met overleden ouders of, indien 
deze nog leven, hun hogere inkomen of hogere leeftijd. Kleinere invloeden gaan 
uit van problemen met zelfredzaamheid en schadelijk gedrag van de cliënt. Van de 
17% beschermd wonenden kan het model 10 procentpunt verklaren. Nog eens 6 
procentpunt van de als zorgintensief ingedeelde cliënten woont in werkelijkheid 
niet-beschermd. Deze kleine groep (circa 1000 personen) vertoont iets minder vaak 
gedragsproblemen.

3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we aan het begrip zorgintensief invulling gegeven. Cliënten 
die gezien hun kenmerken een grote kans hebben om beschermd te wonen, noemen 
we zorgintensief. Die kans blijkt niet alleen samen te hangen met bijvoorbeeld 
beperkingen en gedragsproblemen, maar ook in sterke mate met de ernst van de 
handicap. Het aandeel beschermd wonenden varieert enorm met de mate van handi-
cap: van 17% bij licht verstandelijk gehandicapten tot 100% bij zeer ernstig verstan-
delijk gehandicapten.

Omdat de mate van handicap een tamelijk ‘hard’ gegeven is, hebben we de kans 
op beschermd wonen vervolgens voor elke mate van verstandelijke handicap apart 
geanalyseerd.

Van de 60.000 verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning zijn er 
volgens deze defi nitie bijna 24.000 zorgintensief. Daarvan zijn er 7000 zeer ernstig, 
7500 ernstig, 6000 matig en 3000 licht verstandelijk gehandicapt (tabel 3.14).28

Hiermee zijn de zorgintensieven ruwweg onder te verdelen in een derde zeer ern-
stig verstandelijk gehandicapt, een derde ernstig en een derde matig (en een kleine 
groep licht). De zeer ernstig verstandelijk gehandicapten zijn allen zorgintensief. 
Onderzoeksmatig interessanter zijn daarom de ernstig en matig verstandelijk gehan-
dicapten. Bij beide groepen zijn zelfverwondend gedrag, lichamelijke agressie, het 
niet meer in leven zijn van de ouders en hen niet meer kunnen traceren belangrijke 
factoren voor zorgintensiteit. Daarnaast draagt bij ernstig gehandicapten een wat 
hoger opleidingsniveau van de ouders bij, en bij matig gehandicapten beperkingen 
bij persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid. De regressies laten duidelijk zien 
dat de invulling van het begrip zorgintensief per regio verschilt.

28 Geen van de zwakbegaafden wordt binnen deze defi nitie als zorgintensief beschouwd 
(zie hoofdstuk 5). De cijfers zijn afgerond en kunnen daarom iets van de cijfers uit 
eerdere tabellen afwijken.
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Tabel 3.14
Aantal volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar zorgintensiteit en mate van verstandelijke 
handicap, 2000 

mate van verstandelijke
handicap niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval totaal

zeer ernstig 0 7.000 0 7.000

ernstig 1.500 7.500 1.500 10.500

matig 14.000 6.000 5.500 25.500

licht 11.000 3.000 3.000 17.000

totaal (exclusief zwakbegaafden) 26.500 23.500 10.000 60.000

Bron: SCP (PVH’00)

Vervolgens is bekeken hoeveel en welke zorgintensieven (desondanks) niet-be-
schermd wonen (tabel 3.15). In totaal zijn dit ruim 3500 gehandicapten, dus bijna 
een zevende deel van alle zorgintensieven. In de meeste gevallen hebben ze (veel) 
minder gedragsproblemen dan de andere zorgintensieven. En voor iets meer dan de 
helft bestaat deze groep uit matig gehandicapten.

Ook het spiegelbeeld komt voor: ongeveer 3200 niet-zorgintensieven wonen (des-
ondanks) beschermd. Uit het onderzoek komt hiervoor geen echte verklaring naar 
voren. Wel is een vijfde van hen ernstig gehandicapt en valt het op dat deze groep in 
z’n geheel voor 1985 uit huis is geplaatst. Dit hangt waarschijnlijk samen met andere 
ideeën over zorg van voorheen. Tot 1985 werden door ons als niet-zorgintensief inge-
deelde cliënten in een instelling geplaatst bij gebrek aan lichtere vormen van zorg.

Tabel 3.15
Aantal volwassen cliënten met vg-ondersteuning naar zorgintensiteit en woonsituatie, 2000 

niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval totaal

beschermd wonend 3.000 20.000 5.000 28.000

niet-beschermd wonend 23.500 3.500 5.000 32.000

totaal (exclusief zwakbegaafden) 26.500 23.500 10.000 60.000

Bron: SCP (PVH’00)
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4 Welke zorg ontvangen zorgintensieve verstandelijk 
gehandicapten?

In dit hoofdstuk gaan we in op de zorgintensieve verstandelijk gehandicapten. We 
kijken met name naar de zorg die zorgintensieve verstandelijk gehandicapten ont-
vangen die niet-beschermd wonen en naar hoe die afwijkt van de zorg die zorgin-
tensieve verstandelijk gehandicapten ontvangen die wel beschermd wonen. Hiermee 
geven we antwoord op onderzoeksvraag 4. Omdat er nauwelijks zwakbegaafden 
zijn die beschermd wonen zijn de zwakbegaafden buiten de analyses gehouden die 
gebruikt zijn om te bepalen hoeveel zorgintensieve cliënten er zijn. Zwakbegaafden 
worden in dit hoofdstuk om die reden buiten beschouwing gelaten; zij komen in 
hoofdstuk 5 aan de orde.

Veruit de meeste zorgintensieve verstandelijk gehandicapten (20.000) wonen 
beschermd, maar toch nog een zevende (3500) woont niet-beschermd (tabel 4.1). Zij 
wonen in meerderheid verzorgd (2000), soms bij ouders of aanverwanten (1000) en 
maar zelden begeleid zelfstandig (500 personen). Daarnaast zien we dat de 26.500 
niet-zorgintensieven in overgrote meerderheid (bijna 90%) inderdaad niet-be-
schermd wonen, vooral bij familie en begeleid zelfstandig maar toch ook nog regel-
matig (26%) verzorgd. Bij de 7000 grensgevallen is de verdeling over woonsituaties 
zoals verwacht diffuser.

Tabel 4.1
Woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapte cliënten met vg-ondersteuning naar 
zorgintensiteit, 2000

niet-zorgintensief zorgintensief grensgeval totaal

beschermd wonen 3.000 20.000 5.000 28.000

verzorgd wonen 7.000 2.000 2.000 11.000

(begeleid) zelfstandig 7.500 500 1.000 9.000

bij familie 9.000 1.000 2.000 12.000

totaal (exclusief zwakbegaafden) 26.500 23.500 10.000 60.000

Bron: SCP (PVH’00)

Tabel 4.2 laat zien welke zorg en ondersteuning de zorgintensieve verstandelijk 
gehandicapten ontvangen die niet-beschermd wonen en in hoeverre die afwijkt van 
de zorg en ondersteuning die zorgintensieve verstandelijk gehandicapten ontvangen 
die wel beschermd wonen. Er wordt zorg en ondersteuning geschreven omdat het 
ook gaat over genoten onderwijs en medische zorg. De tabel laat zich als volgt lezen: 
van de zorgintensieve verstandelijk gehandicapte cliënten (kortweg: de zorginten-
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sieven) die niet-beschermd wonen, woont 30% bij familie, 12% begeleid zelfstandig 
en 58% verzorgd. Omdat zo weinig zorgintensieven begeleid zelfstandig wonen, lijkt 
deze woonvorm niet het meest voor de hand te liggen als alternatief voor beschermd 
wonen. De meeste zorgintensieven die niet-beschermd wonen, ontvangen dagbeste-
ding in een dvo en een vijfde gaat naar de sociale werkvoorziening of werkt bege-
leid. De vorm van dagbesteding verschilt zeer met die van de zorgintensieven die wel 
beschermd wonen: van hen ontvangt bijna iedereen dagbesteding binnen de woonin-
stelling. Ook bij het gevolgde onderwijs zijn de verschillen groot. De meeste zorgin-
tensieven die niet-beschermd wonen hebben basisonderwijs gevolgd, hetzij op een 
zmlk-school, hetzij op een mlk-school, hetzij op een gewone basisschool. Van de 
zorgintensieven die beschermd wonen heeft tweederde geen basisonderwijs gevolgd. 
Dit impliceert dat het gevolgde onderwijs en de woonvorm aan elkaar gerelateerd 
zijn. Waarschijnlijk hangen beide samen met de mate van handicap.

De zorgintensieve cliënten die niet-beschermd wonen ontvangen over het alge-
meen minder vaak medische zorg dan degenen die wel beschermd wonen, maar 
de verschillen zijn niet zo spectaculair als bij de woonsituatie, dagbesteding en het 
onderwijs. Een voorbehoud is op zijn plaats omdat de grotere medische zorg ook 
omgekeerd juist een gevolg kan zijn van het beschermd wonen. De medische zorg is 
in die woonsituatie bijvoorbeeld gemakkelijker beschikbaar, of begeleiders zijn beter 
bekend met de mogelijkheden binnen het zorgsysteem. Dergelijke mechanismen 
kunnen een rol spelen bij medicijngebruik en fysiotherapie.

Die aanwijzing wordt nog eens versterkt door het volgende. Ongeveer 85% van de 
zorgintensieven woont beschermd. Zij verschillen in de uithuisplaatsing met de zor-
gintensieven die niet-beschermd wonen. Op het moment van uithuisplaatsing kostte 
de verzorging van 18% van de zorgintensieven die niet-beschermd wonen meer dan 
60 uur per week, terwijl dat voor 32% van de beschermd wonenden gold. Voor de 
zorgintensieven die niet-beschermd wonen was de belangrijkste reden voor uithuis-
plaatsing dat zijzelf of hun ouders dit graag wilden. Voor beschermd wonenden was 
het feit dat de verzorging lichamelijk te zwaar werd de belangrijkste reden.

Van de zorgintensieven die thuis of begeleid zelfstandig wonen, weten we hoeveel 
informele zorg, thuiszorg en begeleiding er wordt ontvangen. Dat is aanzienlijk: 
40% ontvangt informele zorg, 45% ontvangt begeleiding en 16% ontvangt thuis-
zorg. Een aanzienlijk aantal ontvangt meer dan een vorm van hulp. Toch is er 20% 
die helemaal niets ontvangt. Dat zijn allemaal cliënten die bij ouders wonen. De 
zorg intensieve begeleid zelfstandig wonenden ontvangen allemaal iets van hulp. 
Dat geeft aan dat als het beleid aanstuurt op het thuis of begeleid zelfstandig wonen 
van zorgintensieve cliënten, er voldoende ondersteuning van het informele netwerk 
nodig is.
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Tabel 4.2
Ontvangen zorg van volwassen zorgintensieve verstandelijk gehandicapte cliënten met 
vg-ondersteuning naar woonvorm, 2000 (n = 323, in procenten)

niet-beschermd wonen beschermd wonen

woonsituatie

woont bij familie 30 0

woont begeleid zelfstandig 12 0

woont verzorgd 58 0

woont beschermd 0 100

dagbesteding

binnen AIVG of anders 8 92

DVO 68 4

werk (bedrijf of WSW) 20 2

genoten onderwijs

geen 21 68

ZMLK-basisschool 26 14

MLK- of LOM-basisschool 30 9

gewone basisschool 4 2

ZMLK-voortgezet onderwijs 6 0

MLK- of LOM-voortgezet onderwijs 7 1

overig 6 6

gebruikt medicijnen 55 80

medicijnen vanwege gedragsproblemen 12 35

huisartsbezoek 49 59

specialist bezocht 23 25

fysiotherapeut 15 27

ziekenhuis 7 5

psychiater 11 36

totaal in %
(n)

15
(3.500)

85
(20.000)

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking
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5  Zwakbegaafden en hun woonsituatie

Bij zwakbegaafden is de zwaarte van de ontvangen zorg veelal geringer dan bij 
verstandelijk gehandicapten. Toch is 17% van de cliënten met vg-ondersteuning 
zwakbegaafd. Bij hen spelen vergelijkbare keuzeprocessen als bij verstandelijk 
gehandicapten, alleen betreffen ze een afweging tussen lichtere woonvormen. Om 
het beeld van de verstandelijk-gehandicaptensector te completeren en de verschillen 
tussen zwakbegaafden en verstandelijk gehandicapten aan te geven, bekijken we in 
dit hoofdstuk de woonsituatie en het zorggebruik van zwakbegaafden.

5.1 Hoeveel zorgzware zwakbegaafden wonen verzorgd en wat zijn hun 
kenmerken?

In Nederland ontvangen naar schatting ongeveer 12.000 (volwassen) zwakbegaafden 
zorg of ondersteuning, variërend van sociale werkvoorziening tot beschermd wonen. 
In deze paragraaf gaan we na of de woonsituatie van zwakbegaafden samenhangt 
met kenmerken van de cliënt of diens ouders. Het gaat hier echter niet, zoals eerder 
in dit onderzoek, om beschermd wonen. Onder zwakbegaafden komt dit zeer weinig 
voor (circa 3% van de zwakbegaafden).29 We richten onze aandacht daarom op de 
verzorgd wonenden; ongeveer 17% van hen is zwakbegaafd. We beginnen met een 
beschrijving van de groepen cliënten en ontwikkelen daarna een model dat de kans 
op verzorgd wonen verklaart.

Tabel 5.1
Kenmerken van volwassen zwakbegaafde cliënten met vg-ondersteuning naar woonsituatie, 2000 
(n = 149, verticaal gepercenteerd)

niet-verzorgd wonen verzorgd wonena

gezondheidskenmerken

beperkingen bij 

zien/horen 32 37

persoonlijke verzorging 8 19

huishoudelijke bezigheden 28 59

zelfredzaamheid 27 43

29 Het gebruikte gegevensbestand laat onderzoek van deze groep ook om statistische 
redenen niet toe.
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Tabel 5.1 (vervolg)

niet-verzorgd wonen verzorgd wonena

mobiliteit 28 27

gedragsproblemen 22 32

waarvan: zelfverwondend 3 9

 aandachtvragend 11 17

 contactstoornis 9 13

 verslavingsgedrag 4 4

 verbale agressie 8 16

 lichamelijke agressie 0 10

 afwijkend seksueel gedrag 0 2

 schadelijk gedrag 0 6

 afwijkend gedrag bij eten/drinken 2 10

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene

18-25 jaar 8 10

26-35 jaar 40 22

36-45 jaar 26 23

> 45 jaar 25 45

situationele kenmerken

land van herkomst: niet Nederlands 8 6

kenmerken ouders

opleiding: lbo of lager 36 17

 mavo of hoger 13 25

 onbekend of overleden 41 58

inkomen: < 950 euro 26 15

 950-1350 euro 16 12

 > 1350 euro 9 13

 onbekend of overleden 49 60

leeftijd: < 65 jaar 29 28

 65-75 jaar 27 8

 > 75 jaar 17 27

 overledenb 28 37

totaal in %
(totaal aantal)

83
(10.000)

17
(2.000)

a Inclusief beschermd wonen.
b Leeftijd is voor alle nog levende ouders bekend.

Bron: SCP (PVH’00)
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In tabel 5.1 staat beschreven hoe de kenmerken van zwakbegaafde cliënten zijn 
verdeeld, opgesplitst naar hun woonsituatie. Onder niet-verzorgd wonenden heeft 
bijvoorbeeld 32% van de cliënten een beperking bij het zien of horen. Onder verzorgd 
wonenden is dit aandeel 37%.

Verzorgd wonenden wijken alleen bij beperkingen bij huishoudelijke bezigheden 
meer dan 30 procentpunt af van de niet-verzorgd wonenden. Een verschil in de orde 
van 20 tot 30 procentpunt treffen we aan bij personen van 46 jaar of ouder en lager 
opgeleide ouders. Verschillen van 10 tot 20 procentpunt komen voor bij beperkingen 
bij persoonlijke verzorging, zelfredzaamheid, lichamelijke agressie, leeftijd van 
betrokkene tussen 26 en 35 jaar, ouders ouder dan 65 jaar en ouders met een laag 
inkomen.

Ook relatief treden er soms behoorlijke verschillen op. Zelfverwondend gedrag of 
schadelijk gedrag en problemen bij eten en drinken komen bij verzorgd wonenden 
soms voor, maar bij anderen zeer weinig of helemaal niet.

Bij de beperkingen zijn de verschillen zoals verwacht: wie verzorgd woont, heeft 
gemiddeld genomen meer beperkingen. Bij zaken als de leeftijd van de cliënt is het 
verband niet zo vanzelfsprekend. In tabel 5.1 kunnen echter ook schijnverbanden 
voorkomen: verschillen tussen de kolommen kunnen worden veroorzaakt door 
relaties tussen kenmerken. De vraag is dus welke kenmerken daadwerkelijk met de 
woonsituatie samenhangen. Dit gaan we net als bij de verstandelijk gehandicapten 
na met de methode die is beschreven in paragraaf 3.1, zij het dat we hier kijken naar 
verzorgd wonen in plaats van beschermd wonen.

Uit tabel 5.2 blijkt dat woonachtig zijn in Groningen, Flevoland, Noord-Holland of 
Limburg de kans op verzorgd wonen aanzienlijk verhoogt.30 Ook een hoger oplei-
dingsniveau van de ouders en beperkingen bij huishoudelijke bezigheden vergroten 
de kans op verzorgd wonen. En ouders tussen de 65 en 75 jaar en een jonge leeftijd 
van de cliënt (tot 35 jaar) verkleinen de kans daarop juist. De meeste kenmerken die 
bepalend blijken te zijn voor de woonsituatie, vielen in tabel 5.1 ook al op.31

Hoe goed verklaart dit model nu de afweging verzorgd versus niet-verzorgd 
wonen? Net als in hoofdstuk 3 hebben we hiertoe de kansen die het model aangeeft 
omgezet in een ‘verwachte’ woonsituatie: voor alle personen met een kans boven de 
afkapwaarde (hier 0,31) wordt dan verzorgd wonen verwacht en vice versa.

30 Zie voor de aanpak de voetnoot in paragraaf 3.2.
31 De analyse is gewogen uitgevoerd. In de ongewogen variant komen de effecten van de 

kenmerken redelijk goed overeen. Wel verandert hun relatieve belang dan enigszins. 
Wanneer we de gewogen regressie alleen uitvoeren voor degenen die op grond van 
een iq-test zijn ingedeeld bij zwakbegaafd (ongeveer de helft van de ondervraagden), 
blijven de analyseresultaten goed vergelijkbaar. Wel zijn de resultaten minder vaak 
signifi cant.
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Tabel 5.2
Bepalende kenmerken van volwassen zwakbegaafde cliënten met vg-ondersteuning voor de kans op 
verzorgd wonena volgens gewogen logistische regressie, 2000 (marginale effecten, n = 149)

marginaal effect

gezondheidskenmerken

beperkingen bij: huishoudelijke bezigheden 0,12**

gedragsprobleem: afwijkend gedrag bij eten of drinken 0,07

persoonskenmerken

leeftijd betrokkene: 18-35 jaar –0,12**

situationele kenmerken

wonend in Groningen, Flevoland, Noord-Holland of Limburg 0,36**

opleiding ouders: mavo of hoger 0,18*

leeftijd ouders: 65-74 jaar –0,14**

adjusted R2 0,23

aandeel verzorgd wonenden (in %) 17

** Signifi cant met 95% betrouwbaarheid.
* Signifi cant met 90% betrouwbaarheid.
a Inclusief beschermd wonen.
b Wonend in een andere provincie is de referentiecategorie.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Tabel 5.3
Aandeel feitelijke en verklaarde volwassen zwakbegaafde cliënten met vg-ondersteuning (horizontaal 
gepercenteerd, n = 149)

verklaard

feitelijk niet-verzorgd wonen verzorgd wonena totaal

niet-verzorgd wonen 92 8 83

verzorgd wonena 57 43 17

totaal 86 14 100

a Inclusief beschermd wonen.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Uit tabel 5.3 blijkt dat de meerderheid van de zwakbegaafden niet-verzorgd woont 
(83%). Het model verklaart 14% verzorgd, tegen 17% in werkelijkheid. Van de 
niet-verzorgd wonenden heeft het model 92% goed verklaard. Bij de verzorgd wonen-
den is dit met 43% beduidend lager. Het model voorspelt bij 83% van de zwakbegaaf-
den het verzorgd wonen goed (niet in de tabel).
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Het model doet het daarmee redelijk. Een triviaal model zou iedereen indelen als 
niet-verzorgd wonende en daarmee 17% van de personen verkeerd indelen. Dit model 
heeft iets minder personen verkeerd ingedeeld en maar vooral 48% goed ingedeeld 
als verzorgd wonen.

Op basis van hun kenmerken kunnen we de zwakbegaafden, analoog aan hoofdstuk 
3, indelen in een groep die naar verwachting verzorgd woont en een groep die naar 
verwachting niet-verzorgd woont. We noemen deze indeling hier echter niet zor-
gintensiteit maar ‘zorgzwaarte’, omdat het niet over beschermd wonen gaat maar 
over de lichtere voorziening verzorgd wonen. Tabel 5.4 geeft aan hoe het model de 
personen indeelt naar het kenmerk zorgzwaarte. Er blijkt een groep van 78% te zijn 
die een kans kleiner dan 0,16 heeft. Aan de andere kant bevindt zich een groep van 
7% van de zwakbegaafden bij wie de verwachte kans op verzorgd wonen groter is 
dan 0,53. Daartussenin bevindt zich nog eens 21% van de cliënten met kansen tussen 
0,28 en 0,38, de zogenoemde grensgevallen.

Tabel 5.4
Aandeel volwassen zwakbegaafde cliënten met vg-ondersteuning naar woonsituatie en zorgintensiteit, 
2000 (in procenten van het totaal, n = 149)

ingedeeld

feitelijk niet-zorgzwaar zorgzwaar grensgeval
totaal in % 
(totaal aantal)

niet-verzorgd wonen 67 1 15  83 (10.000)

verzorgd wonena 6 6 6  17 (2.000)

totaal in % (totaal aantal) 72 (8.700) 7 (800) 21 (2.500)  100 (12.000)

a Inclusief beschermd wonen.

Bron: SCP (PVH’00) SCP-bewerking

Volgens tabel 5.4 woont 67% van de zwakbegaafden niet-verzorgd en is als niet-zorg-
zwaar ingedeeld. Voor nog eens 6% geldt precies het omgekeerde: ze wonen verzorgd 
en zijn (inderdaad) zorgzwaar. Hiermee is bijna driekwart van de zwakbegaafden 
volgens verwachting ingedeeld. Echter, 1% van de zwakbegaafden woont niet-ver-
zorgd en wordt toch als zorgzwaar bestempeld. En 15% van de zwakbegaafden 
woont niet-verzorgd maar wordt als grensgeval gezien.

Ook bij de verzorgd wonenden worden personen anders ingedeeld dan verwacht 
zou worden. Ongeveer 6% van de zwakbegaafden woont verzorgd en is toch niet-
zorgzwaar. En 6% woont verzorgd maar wordt als grensgeval gezien.

Als we deze percentages omslaan over de 12.000 zwakbegaafde cliënten in de ver-
standelijk-gehandicaptenzorg, zou het gaan om nauwelijks 100 niet-verzorgd wonen-
den en ruim 700 verzorgd wonenden.
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Bij de zorgzwaren woont 6% van de zwakbegaafden verzorgd en 1% niet-verzorgd. Het 
is niet mogelijk om aan te geven waarom zij naar woonsituatie verschillen, omdat 
de niet-verzorgd wonenden in het bestand een te kleine en daarom onbetrouwbare 
groep vormen.

Bij de niet-zorgzwaren zijn de verschillen tussen wel en niet-verzorgd wonenden 
klein. Verzorgd wonenden zijn wat vaker ouder dan 35 jaar en hun ouders wat minder 
vaak hoger opgeleid.

We hebben ook bekeken of het jaar van uithuisplaatsing een verklaring biedt 
voor de niet-zorgzwaren die verzorgd wonen. Zij zouden immers, net als de ernstig 
gehandicapten, vooral in het verleden wat soepeler in een instelling kunnen zijn 
geplaatst. Bij de zwakbegaafden biedt dit echter geen verklaring: zowel zorgzwaren 
als niet-zorgzwaren zijn breed gespreid over de tijd.

Samenvattend kunnen we zeggen dat zwakbegaafden in de woonsituatie duidelijk 
een andere groep vormen dan de verstandelijk gehandicapten. Ze wonen nauwe-
lijks beschermd. Wel woont 17% van hen verzorgd. Vooral de provincie waarin men 
woont, maar ook beperkingen bij huishoudelijke bezigheden en een hogere oplei-
ding van de ouders hebben een positieve invloed op de kans om verzorgd te wonen. 
Daarnaast zijn er negatieve invloeden van een leeftijd onder de 35 jaar en ouders in 
de leeftijd van 65 tot 75 jaar. Van de als zorgzwaar aangeduide personen woont 6 
procentpunt inderdaad verzorgd, en slechts 1 procentpunt niet.
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Lijst van af kortingen en definities

Af kortingen

aivg  algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten
awbz  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
bzw  begeleid zelfstandig wonen
dvo  Dagverblijf voor Oudere Verstandelijk Gehandicapten
gvt  gezinsvervangend tehuis
hhm  Bureau Hoeksma, Homans en Menting
iq  intelligentiequotiënt
lvg  licht verstandelijk gehandicapt
pvh  onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap
scp  Sociaal en Cultureel Planbureau
tk  Tweede Kamer
vg  verstandelijk gehandicapt
vgn  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
vws  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning
wsw  Wet Sociale Werkvoorziening
zip  zorginformatiepakketten
zmlk  zeer moeilijk lerende kinderen

Defi nities

beschermd wonen wonen met 24-uurszorg
verzorgd wonen wonen met verzorging, geen verpleging en geen dag-

activiteiten
cliënt met vg-ondersteuning zwakbegaafde of verstandelijk gehandicapte cliënten 

die zorg op het gebied van wonen en/of dagbesteding 
uit de verstandelijk-gehandicaptensector ontvangen 
en/of in de sociale werkvoorziening werken

verstandelijk gehandicapt iemand met een iq van 70 of lager

Tabel A.1 geeft aan welke indelingen voor de mate van verstandelijke beperking zijn 
gehanteerd in dit rapport. Als we het over cliënten in de zorg hebben, gebruiken we 
een vijfdeling: zeer ernstig, ernstig, matig, licht, zwakbegaafd. Maar voor popu-
latiecijfers is dat niet mogelijk. Daar wordt een grovere tweedeling ‘ernstig-licht’ 
gebruikt, in navolging van Maas et al. (1988). De relatie tussen beide indelingen 
wordt weergegeven in tabel A.1. Merk op dat de bovengrens van de groep ‘licht’ bij 
Maas net iets lager is (tot een iq van 80) dan de groep zwakbegaafd (iq tot 85).
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Tabel A.1
Indeling van mate van verstandelijke handicap

PVH 2000
terminologie in dit rapport 
bij cliëntgegevens

terminologie in dit rapport bij 
populatiegegevens
(tweedeling Maas)

zeer ernstig verstandelijk gehandicapt zeer ernstig (IQ < 20) ernstig (IQ < 50)

ernstig verstandelijk gehandicapt ernstig (IQ 20-34) ernstig (IQ < 50)

matig verstandelijk gehandicapt matig (IQ 35-49) ernstig (IQ < 50)

licht verstandelijk gehandicapt licht (IQ 50-69) licht (IQ 50-80)

zwakbegaafd zwakbegaafd (IQ 70-85) licht (IQ 50-80) 

Bron: SCP (PVH’00), Maas et al. (1988), SCP-bewerking
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Beperkingenmaten pvh-onderzoek

Hier wordt verslag gedaan van de constructie van een aantal beperkingenschalen 
voor het pvh2000-onderzoek. Dit komt overeen met Bijlage E uit Rapportage gehan-
dicapten 2002 (De Klerk 2002). De meetinstrumenten zijn gebaseerd op een aantal 
items, waarbij met behulp van een principale-componentenanalyse het aantal items 
is gereduceerd tot slechts één variabele (zie voor een uitleg over de praktische toepas-
sing van deze methode De Wit 1997). Voor elk meetinstrument wordt aangegeven op 
welke items dit gebaseerd is en hoe groot de betrouwbaarheid is. Als betrouwbaar-
heidscoëffi ciënt is Cronbach’s alpha gebruikt.

De vragen betreffende gedragsproblematiek en mobiliteit zijn gesteld aan de bege-
leiders van de woonvoorziening als de betrokkene in een gvt of aivg woont, en 
aan begeleiders van de dagbesteding of sociale werkvoorziening als de betrokkene 
(begeleid) zelfstandig of bij familie woont. De overige schalen zijn gebaseerd op 
antwoorden van de begeleiders van de woonvoorziening als de betrokkene in een 
gvt of aivg woont, en van de familie als de betrokkene (begeleid) zelfstandig of bij 
familie woont.

Het instrument dat meet in hoeverre de persoon met een verstandelijke handicap 
problemen heeft met de persoonlijke verzorging is gebaseerd op de volgende vraag: 
In hoeverre kan betrokkene de volgende activiteiten zelfstandig uitvoeren?
– wc-bezoek
– aan-/uitkleden
– wassen/douchen/baden
– eten en drinken
De schaal voor persoonlijke verzorging heeft een alpha van 0,95. De vier items 
hebben een hoge onderlinge correlatie en een hoge item-totaalcorrelatie (alles hoger 
dan 0,75). Op basis van deze schaal worden de respondenten in tweeën gedeeld: een 
groep met geen enkel probleem versus de rest.

Het instrument dat de vaardigheid in het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken 
meet, is gebaseerd op de volgende vraag: In hoeverre kan betrokkene de volgende 
activiteiten zelfstandig uitvoeren?
– afwassen
– eigen kamer netjes houden
– broodmaaltijd verzorgen
De schaal voor huishoudelijke activiteiten heeft (na weging) een alpha van 0,93. De 
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drie items32 hebben een hoge onderlinge correlatie en een hoge item-totaalcorrelatie 
(alles hoger dan 0,75). De respondenten worden op basis van deze schaal in tweeën 
gedeeld: een groep die een heel klein beetje problemen heeft met het zelfstandig 
uitvoeren van huishoudelijke taken versus de rest.

Met de schaal voor zelfredzaamheid wordt aangegeven in hoeverre de persoon met een 
verstandelijke handicap zelfredzaam is in het verkeer, bij het boodschappen doen en 
bij het beheren van het huishoudgeld. Het instrument is gebaseerd op de volgende 
vragen:
– Gaat betrokkene zelfstandig op pad binnen de woonwijk?
– Maakt betrokkene zelfstandig gebruik van het openbaar vervoer?
– Doet betrokkene zelfstandig een eenvoudige boodschap?
– Doet betrokkene zelfstandig dagelijkse boodschappen?
– Kan betrokkene zijn/haar zakgeld of huishoudgeld zelfstandig beheren?
De schaal voor zelfredzaamheid heeft een alpha van 0,90. De vijf items hebben een 
(redelijk) hoge onderlinge correlatie (item over geld beheren 0,53 tot 0,60, overige 
items hoger dan 0,65) en een redelijk hoge item-totaalcorrelatie (item over geld behe-
ren 0,62, overige items boven 0,70).

Ook is gevraagd of er sprake is van gedragsproblematiek, en zo ja van welke problemen. 
En als er sprake was van gedragsproblematiek werd per item gevraagd of dat dage-
lijks, wekelijks, maandelijks of nooit is.33 Het betreft de volgende items:34

– Is bij betrokkene sprake van gedragsproblematiek?
– zelfverwondend gedrag (bonken, zichzelf slaan, zichzelf krabben);
– aandachtvragend gedrag (drammen, weglopen, jengelen, gillen);
– contactstoornis (in zichzelf gekeerd, geen contact);
– verslavingsgedrag (overmatig eten, alcoholgebruik, gokken);
– verbale agressie tegen personen (schelden, dreigen);
– lichamelijke agressie tegen personen (schoppen, slaan, krabben);
– afwijkend seksueel gedrag (naakt lopen, ontuchtige handelingen);
– schadelijk gedrag (kapotmaken, brandstichten, stelen);
– afwijkend gedrag bij eten of drinken.
De schaal voor gedragsproblemen heeft een alpha van 0,79. De onderlinge correla-
ties tussen de items is laag (tussen 0,01 en 0,47) en de item-totaalcorrelaties zijn ook 
niet erg hoog (van 0,31 tot 0,65). Op basis hiervan is alleen een tweedeling toegepast: 
mensen met en mensen zonder gedragsproblematiek.

32 Aanvankelijk was ook een item over het bereiden van een warme maaltijd in de schaal 
opgenomen. Omdat dit item een lage correlatie heeft met de andere items én omdat dit 
item inhoudelijk ook anders lijkt dan de andere items, is het uit de schaal weggelaten.

33 Als er geen sprake is van gedragsproblemen zijn de antwoorden omgecodeerd tot 
‘nooit’ bij de overige items. 

34 Er waren ook items over autisme en andere gedragsproblemen, maar omdat deze heel 
laag correleren met de andere items en met de schaal, zijn ze uit de schaal weggelaten.

Beperkingen pvh-onderzoek
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De mobiliteitsschaal meet in hoeverre de persoon met een verstandelijke handicap te 
maken heeft met verschillende motorische beperkingen. De volgende vragen zijn in 
de schaal meegenomen:35

– In welke mate kan betrokkene zichzelf voortbewegen?
– Is betrokkene spastisch?
– Heeft betrokkene motorische beperkingen?
De schaal voor mobiliteit heeft een alpha van 0,84. De drie items hebben (redelijk) 
hoge onderlinge correlaties (hoger dan 0,45) en een redelijke item-totaalcorrelatie 
(boven 0,50).

Het instrument dat communicatieve vaardigheden meet, is gebaseerd op de volgende 
items:
– Heeft betrokkene visuele beperkingen?
– Heeft betrokkene auditieve beperkingen?
– Hoe maakt betrokkene duidelijk wat hij/zij wil?
De betrouwbaarheid van de schaal gemeten door Cronbach’s alpha levert de waarde 
0,41 op. Een erg goede schaal is het niet. Als aparte schaal wordt deze dan ook niet 
in de analyses meegenomen. Hij is wel meegenomen in de totaalschaal (zie hierna), 
omdat hij daar wel voldoet.

De schalen die zojuist besproken zijn, zijn vervolgens met behulp van een factor-
analyse tot een totaalschaal gecondenseerd. Omdat de factoranalyse twee factoren 
aanwijst en omdat de betrouwbaarheid van de totaalschaal stijgt als de schaal voor 
gedragsproblematiek wordt verwijderd, is ervoor gekozen gedragsproblematiek als 
afzonderlijke schaal te gebruiken en die niet op te nemen in de totaalschaal. Dat 
betekent dat de totaalschaal de volgende onderdelen bevat:
– communicatie
– persoonlijke verzorging
– huishoudelijke activiteiten
– zelfredzaamheid
– mobiliteit
De totaalschaal heeft een alpha van 0,83. De totaalschaal en diverse subschalen blij-
ken goed samen te hangen met de ernst van de verstandelijke handicaps.

Naast de boven beschreven schalen is ook getracht een schaal voor psychische 
aandoeningen te construeren op basis van vragen over epilepsie, autisme en demen-
tie. Maar er is geen zodanige correlatie te vinden dat een dergelijke schaal gerecht-
vaardigd kan worden.

35 Er was ook een item over epilepsie. Omdat dit item een lagere correlatie heeft met de 
andere items (lager dan 0,32) en met de schaal (0,31) én omdat dit item inhoudelijk ook 
iets anders lijkt dan de andere items, is het uit de schaal weggelaten.

Beperkingen pvh-onderzoek
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Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten 
Sociaal en Cultureel Rapport 1998. isbn 90-5749-114-1
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x
In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social and Cultural Report 2002. The Quality of the Public Sector (Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8

Engelse populaire versie van het scr 1998
25 Years of Social Change in the Netherlands; Key Data from the Social and Cultural Report 1998. 
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2005
2005/1 Landelijk verenigd. Civil society en vrijwilligerswerk IV (2005). isbn 90-377-0126-4
2005/2 Aandacht voor welzijn. Inhoud, omvang en betekenis van de welzijnssector (2005). 

isbn 90-377-0204-x
2005/3 De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002 (2005). 

isbn 90-377-0157-4
2005/4 Kinderen in Nederland (2005). isbn 90-377-0209-0
2005/5 Vermaatschappelijking in de zorg (2005). isbn 90-377-0214-7
2005/6 Culture-lovers and Culture-leavers. Trends in interest in the arts and cultural heritage in the 

Netherlands (2005). isbn 90-377-0217-1
2005/7 Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel 

erfgoed. Het culturele draagvlak 6 (2005). isbn 90-377-0228-7
2005/8 The Hunt for the Last Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in de vraag (2005). 

isbn 90-377-0235-x
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2005/10 Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid (2005). 
isbn 90-377-0210-4

2005/11 Maten voor gemeenten 2005 (2005). isbn 90-377-0224-4
2005/12 Arbeidsmobiliteit in goede banen (2005). isbn 90-377-0203-1
2005/13 Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorm-

ing (2005). isbn 90-377-0225-2
2005/14 De sociale staat van Nederland 2005 (2005). isbn 90-377-0202-3
2005/15 Kijk op informele zorg (2005). isbn 90-377-0201-5
2005/16 Armoedemonitor 2005 (2005). isbn 90-377-0206-6

scp-publicaties 2006
2006/1 Thuis op het platteland (2006). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een eigen huis... Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische 

problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving (2006). 

isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend wonen (2006). isbn 90-377-0250-3
2006/4 Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 (2006). isbn 90-377-0200-7
2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). isbn 90-377-0238-4
2006/6a Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). isbn 90-377-0269-4
2006/6b De balans opgemaakt. De slotbeschouwing van de sociale atlas van vrouwen uit etnische 

minderheden (2006). isbn 90-377-0251-1
2006/7 Slachtoffers van criminaliteit in Nederland (2006). isbn 90-377-0232-5
2006/8 Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven: gebruik, bereik en draagvlak (2006). 

isbn 90-377-0270-8
2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). isbn 90-377-0273-2
2006/10 Rapportage sport 2006 (2006). isbn 90-377-0252-x
2006/11 Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het

terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (2006). isbn 90-377-0260-0
2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop.

isbn 90-377-0256-2
2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs (2006). 

isbn 90-377-0208-2
2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). 

isbn 90-377-0255-4
2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2006). isbn 90-377-0257-0

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). isbn 90-377-0262-7

Werkdocumenten 
110  Verklaringsmodel verpleging en verzorging. Onderzoeksverantwoording (2005). 

isbn 90-377-0199-x
111  Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school (2005). isbn 90-377-0213-9
112  Wijkkwaliteiten (2005). isbn 90-377-0216-3
113  Ouderen van nu en van de toekomst (2005). isbn 90-377-0219-8
114  Verzonken technologie. ict en de arbeidsmarkt (2005). isbn 90-377-0205-8
115  Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Een vraagmodel (2005). 

isbn 90-377-0221-x
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116  Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en 
ondersteuning (2005). isbn 90-377-0233-3

117  Het Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname, 1999-2003. Een empirische evaluatie op 
landelijk niveau (2005). isbn 90-377-0236-8

118  Advocaat met korting (2005). isbn 90-377-0240-6
119  Regionale verschillen in de wachtlijsten verpleging en verzorging (2005). isbn 90-377-0242-2
120 De mantelval (2005). isbn 90-377-0245-7
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). 

isbn 90-377-0276-7
125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). 

isbn 90-377-0278-3
126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). isbn 90-377-0241-4
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). isbn 90-377-0288-0

Overige publicaties
  Hier en daar opklaringen. Nieuwjaarsuitgave 2005 (2005). isbn 90-377-0212-0
  De jacht op de laatste respondent. Samenvatting (2005). isbn 90-377-0223-6
  De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen (2005). 

isbn 90-377-0222-8
  Jaarrapport Integratie 2005 (2005). isbn 90-377-0237-6
  Bestuur aan banden. Samenvatting (2005). isbn 90-377-0239-2
  De goede burger (2005). isbn 90-377-0244-9
  Ouderen in instellingen (2005). isbn 90-377-0247-3
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006) isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). isbn 90-377-0272-4
  Tijd voor de basisschool. Factsheet ten behoeve van de invitational conference ‘Tijd voor 

school 2006’ op 31 mei 2006, Museon, Den Haag (2006). isbn 90-377-0277-5


