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Voorwoord

In de afgelopen jaren heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau verschillende onder-
zoeken gedaan naar de vraag naar en het gebruik van awbz-voorzieningen. Hier-
onder valt ook de verpleging en verzorging van ouderen, waarover is gerapporteerd 
in de publicaties Vragen om hulp, Verpleging en verzorging verklaard en Kosten en baten van 
extramuralisering (in samenwerking met het seo). De sector verpleging en verzorging 
is volop in beweging door veranderingen in zowel het beleid als in de wensen van 
 cliënten. Extramuralisering van de zorg staat al lange tijd hoog op de beleidsagenda 
en wordt in het algemeen ook door de gebruikers gewaardeerd. Voorwaarde voor een 
succesvol extramuraliseringsbeleid is uiteraard dat er in de thuissituatie voldoende 
zorg verstrekt kan worden. Daarmee komt het concept ‘zorg op afroep’ in beeld: pro-
fessionele zorg, die thuis geleverd wordt en voor de cliënt op afroep beschikbaar is. 
Omdat de zorg oproepbaar is, vormt zorg op afroep ook een alternatief voor cliënten 
die meer toezicht nodig hebben en in het verleden waren aangewezen op intramurale 
zorg.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek in opdracht van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), waarin de indicatiestelling rond 
zorg op afroep en intramurale zorg centraal staat. Er wordt een beeld geschetst van 
de ontwikkeling in het aantal indicaties voor extramurale en intramurale verpleging 
en verzorging en er is onderzocht welke kenmerken van cliënten de doorslag geven 
of een indicatie voor (extramurale) zorg op afroep of voor kortdurende of langdurige 
intramurale zorg wordt afgegeven.

De analyse van de indicatiestelling is een complexe zaak, waarvoor de inbreng 
van deskundigen absoluut noodzakelijk is. Veel dank is verschuldigd aan de begelei-
dingscommissie van dit onderzoek, bestaande uit Gijs Adriaansens (dmo/po), Aaltje 
Hartholt-Hofstee (dlz/zi), Martin Holling (dlz/sfi ), Janet Vos (dlz/zi), allen van 
het ministerie van vws, en Claudia de Jong van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(ciz). De bewerking en levering van en toelichting op de indicatiegegevens door 
medewerkers van gino bv en abf Research is zeer gewaardeerd.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau





9

1 Inleiding en vraagstelling

1.1 Ontwikkelingen in de indicatiestelling

Het gebruik van voorzieningen voor verpleging en verzorging is geregeld via de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). Iedereen in Nederland kan een beroep 
doen op de voorzieningen wanneer de noodzaak daar is. Het recht op toegang tot de 
voorzieningen wordt vastgesteld door de indicatieorganen. In een onafhankelijke en 
objectieve indicatiestelling wordt bepaald of de zorgvrager op awbz-zorg is aange-
wezen en welke vorm(en) van zorg het best passen bij de zorgbehoefte van de zorg-
vrager. Niet alleen de benodigde zorg maar ook of die intra- of extramuraal geleverd 
moet worden, komt bij de indicatiestelling aan de orde. Soms zal opname in bijvoor-
beeld een verzorgingshuis onontkoombaar zijn maar vaak is het mogelijk om de zorg 
te verlenen in de eigen woning van de zorgvrager.

Veel ouderen geven aan liever zorg thuis te ontvangen dan opgenomen te worden 
en het blijkt dat zorggebruikers gelukkiger zijn met zorg thuis dan met een opname. 
Het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) sluit hier-
bij aan: extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg wordt bevorderd. 
Mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) kunnen 
blijven wonen.

Sinds op 1 april 2003 de functiegerichte indicatiestelling van start is gegaan, moet 
de indicatiesteller bepalen bij welke functies een zorgvrager hulp nodig heeft en 
hoe deze geleverd moet worden. Er zijn zeven zorgfuncties die de zorgvrager thuis 
of in een intramurale instelling geleverd kan krijgen. Bij sommige zorgtaken zal 
het mogelijk zijn om op vaste, afgesproken tijden de zorg te verlenen, maar niet alle 
taken zijn even goed planbaar. Dan kan het noodzakelijk zijn dat er een zorgverlener 
oproepbaar moet zijn, die binnen een bepaalde tijd ter plaatse kan zijn of zelfs 24 uur 
per dag in de nabijheid moet verkeren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een oudere 
persoon met een groot valrisico maar die zich dat niet realiseert en blijft proberen 
zelf te lopen. Voor de functies waarvoor het relevant is, wordt een en ander vastge-
legd in de leveringsvoorwaarden die bij het indicatiebesluit horen: de leveringsvoor-
waarde geeft aan hoe intensief het toezicht op of hoe direct de beschikbaarheid van 
de zorg moet zijn. De mate waarin de cliënt zelf nog de regie kan voeren over zijn 
leven, bijvoorbeeld om gevaarlijke situaties te voorkomen, speelt een belangrijke rol 
bij de vaststelling van de leveringsvoorwaarden.

In dit onderzoek verstaan we onder zorg op afroep: zorg die thuis geleverd kan worden 
maar waarbij het (voor een deel van de zorg) noodzakelijk is dat deze direct oproepbaar of voort-
durend in de nabijheid moet zijn, of zelfs 24 uur per dag direct aanwezig. Zorg die volledig op 
afspraak geleverd kan worden, rekenen wij dus niet tot zorg op afroep. Ook wanneer 
er een indicatie voor verblijf wordt gegeven, is er geen sprake van zorg op afroep. 
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Op diverse plaatsen in het rapport wordt overigens verder onderscheid gemaakt 
binnen het concept ‘zorg op afroep’.

In dit onderzoek zal gekeken worden naar de keuze die bij de indicatiestelling 
voor verpleging en verzorging gemaakt wordt tussen zorg thuis (zorg op afroep) 
en intramurale zorg (verblijf ) en zal nagegaan worden of er factoren aangewezen 
kunnen worden die bepalend zijn bij het maken van de afweging. De afwegingen 
die indicatieorganen maken bij de substitutiemogelijkheid tussen zorg op afroep en 
verblijf, zijn tot nu toe nauwelijks in kaart gebracht. Inmiddels is er drie jaar ervaring 
met de functiegerichte indicatiestelling en vordert de ontwikkeling van protocollen 
en de standaardisering gestaag. Dat roept de vraag op in hoeverre de nu ontwikkelde 
protocollen ook voor de toekomst geschikt zullen zijn. Zo zal een voortgezette extra-
muraliseringswens (van gebruikers of van beleidsmakers) wellicht ertoe kunnen 
leiden dat aanpassingen van de protocollen gewenst of zelfs noodzakelijk zijn.

1.2 Onderzoeksvragen

Dit onderzoek wil inzicht geven in de indicatiestelling voor verblijf en zorg op afroep 
binnen de sector verpleging en verzorging. De onderzoeksvragen zijn:
1 Hoe heeft het aantal indicaties voor verblijf en zorg op afroep zich recentelijk 

ontwikkeld?
2 Welke factoren spelen een rol in de verklaring van de bij 1 geconstateerde 

ontwikkelingen?

De verwachting bij de eerste onderzoeksvraag is dat het aantal indicaties voor verblijf 
zal zijn afgenomen door het herdefi niëren van aanspraken in termen van de produc-
ten ‘opname verpleeghuis/opname verzorgingshuis’ naar aanspraken in termen van 
de functie verblijf. Dit zal gevolgen hebben voor het benodigde aantal intramurale 
plaatsen. De resultaten van het onderzoek kunnen van belang zijn voor het beleid ten 
aanzien van de verdergaande ontwikkeling van protocollen in de indicatiestelling voor 
alle functies inclusief verblijf en zorg op afroep en voor het beleid gericht op extra-
muralisering, met name de levering van (24 uurs)zorg thuis. Omdat de indicatie voor 
de functie verblijf pas gegeven kan worden nadat is vastgesteld bij welke functies er 
hulp noodzakelijk is, is de verblijfsfunctie net als de leveringsvoorwaarden aanvullend 
op de geïndiceerde functies. Dat roept de vraag op of verblijf bij de functies gerekend 
moet worden, of meer in het verlengde van de leveringsvoorwaarden ligt.

De tweede onderzoeksvraag beoogt inzicht te geven in de factoren die een rol 
spelen bij de ontwikkeling in de aantallen indicaties voor verblijf en zorg op afroep. 
Een uitgebreide longitudinale analyse is niet uit te voeren omdat er slechts over een 
beperkte tijdsperiode gegevens beschikbaar zijn (zie § 2.3). Wel mogelijk zijn analy-
ses op individueel niveau met behulp van een bestand van zorgaanvraagdossiers. Er 
kan dan antwoord gegeven worden op de vraag welke factoren bepalen dat een cliënt 
een indicatie voor verblijf krijgt, of dat de noodzakelijke combinatie van functies op 
afroep in de thuissituatie geleverd kan worden.
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1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de recente ontwikkelingen in de sector verpleging en verzor-
ging beschreven. Daarbij gaat het om beleid maar ook om feitelijke ontwikkelingen 
in de behoefte aan en het gebruik van deze zorg en wordt een beeld van de toekom-
stige groei geschetst. Ook wordt ingegaan op de gegevens die voor dit onderzoek 
beschikbaar zijn.

In dit onderzoek staat het begrip ‘zorg op afroep’ centraal. Er bestaat (nog) geen 
consensus over wat zorg op afroep nu precies is. Daarom wordt dit begrip nader toe-
gelicht in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt ook de voor dit onderzoek relevante 
populatie besproken en wordt gekeken naar de ontwikkeling in het aantal indicaties 
voor zorg op afroep en verblijf. Daarmee is de eerste onderzoeksvraag beantwoord. 
Om de in hoofdstuk 3 gesignaleerde ontwikkeling te verklaren, moet er worden 
gekeken naar achtergrondkenmerken. Deze kenmerken worden in hoofdstuk 4 
beschreven en gebruikt om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden. Het rap-
port sluit af met een samenvatting en conclusies in hoofdstuk 5.
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2 De sector verpleging en verzorging

In dit hoofdstuk wordt het kader van het onderzoek geschetst. Daarbij wordt inge-
gaan op recente en te verwachten ontwikkelingen in het gebruik van en de behoefte 
aan voorzieningen voor verpleging en verzorging. Daarna worden de ontwikkelingen 
beschreven in het beleid rondom de indicatiestelling. Ten slotte wordt besproken 
welke gegevens over de indicatiestelling we gebruiken voor het onderzoek.

2.1 Extramuralisering in beeld

Het gebruik van voorzieningen voor verpleging en verzorging is in de afgelopen jaren 
gegroeid, maar er is een verschuiving opgetreden tussen de voorzieningen. Het aantal 
bewoners van verzorgingshuizen is gedaald tot net iets meer dan 100.000 bewoners in 
2003, terwijl het aantal gebruikers van thuiszorg sterk is toegenomen (Statline). Op 
elke willekeurige dag in 2003 waren er gemiddeld 420.000 personen die ingeschreven 
waren bij een instelling voor thuiszorg (cak 2004). Het aantal bewoners van verpleeg-
huizen is licht gestegen van ongeveer 55.000 naar bijna 58.000 (Statline). Deze trends 
worden in fi guur 2.1 weergegeven in indexcijfers, waarbij voor elke voorziening het 
aantal plaatsen in 1997 op 100 is gesteld. Per saldo is er een sterke groei geweest van 
het aantal gebruikers van verpleging en verzorging, gemiddeld ruim 4,5% per jaar. 
Bij het verzamelen van de cijfers treedt echter een complicatie op: het onderscheid 
tussen verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, zorg thuis, dagopvang, enzo-
voort, vervaagt steeds meer. Er komen ook nieuwe voorzieningen, zoals extramuraal 
geleverde verzorgingshuiszorg, die moeilijk in de bestaande reeksen zijn in te passen. 
 Cijfers hierover zijn in beperkte mate beschikbaar en beslaan meestal een nog zeer 
korte tijdsperiode (zie ook De Boer en De Klerk 2006). Overduidelijk blijkt uit alle 
cijfers dat er een extramuraliseringstrend gaande is.

Gegevens over de vraag naar en behoefte aan voorzieningen zijn nog moeilijker te 
verzamelen dan de gegevens over het gebruik. Natuurlijk geven de wachtlijstpeilin-
gen een indruk van de vraag naar voorzieningen, maar de som van het gebruik plus 
de (voor overbruggingszorg gecorrigeerde) wachtlijsten geeft waarschijnlijk een 
onderschatting van de totale behoefte, omdat juist het bestaan van de wachtlijsten 
ervoor kan zorgen dat zorgbehoevenden alternatieve oplossingen zoals mantelzorg 
gaan zoeken en geen aanvraag voor awbz-zorg indienen (Van Gameren 2005).1

1 De Klerk en Schellingerhout (2006) rapporteren over een enquête waarin aan mensen 
met lichamelijke beperkingen is gevraagd of ze thuiszorg gebruiken en welke redenen 
er zijn om dit (niet) te doen. De groep potentiële vragers die geen gebruik maakt van 
awbz-voorzieningen wordt daarmee scherper in beeld gebracht. In die enquête is ook 
gevraagd naar de ervaringen die men heeft met medewerkers van de indicatieorganen.
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Figuur 2.1
Aantal gebruikers van thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in indexcijfers (1997=100)

Bron:  CBS (Statline), CAK  
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Een directe meting van de vraag naar (maar niet de behoefte aan) zorg is af te lezen 
aan het aantal indicaties voor verpleging en verzorging (tabel 2.1). Jaarlijks neemt 
het aantal indicaties sterk toe, al moeten de cijfers met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden omdat ze op extrapolaties zijn gebaseerd. Voor 2004 en 
2005 hangt de toename ook samen met het feit dat de indicatiestelling voor gehan-
dicaptenzorg en (langdurige) geestelijke gezondheidszorg (ggz) steeds meer is 
overgegaan van de categorale indicatieorganen (zoals lcig – Landelijk Centrum 
Indicatiestelling Gehandicaptenzorg) naar de Regionale Indicatie Organen (rio’s) 
(zie § 2.2). Een onderscheid naar de verschillende voorzieningen binnen de verple-
ging en verzorging of naar intra- en extramurale zorg wordt niet gemaakt. Recente 
cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) (2006b) geven meer inzicht in 
de verdeling van de indicaties. Ruim 83% van de door het ciz afgegeven indicatie-
besluiten in 2005 had als grondslag een somatische ziekte of aandoening (eventueel 
in combinatie met een andere grondslag zoals een psychogeriatrisch probleem) en 
zou in het verleden waarschijnlijk tot de sector verpleging en verzorging gerekend 
worden. Bij ruim een kwart van alle indicatiebesluiten wordt ook de functie verblijf 
geïndiceerd.
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Tabel 2.1
Nieuwe indicaties voor verpleging en verzorginga

jaar aantal indicatiesb groei (%)

1999 430.000

2000 485.000 12,8

2001 548.000 13,0

2002 600.000 9,5

2003 688.000 14,6

2004c 745.000 8,3

2005c 854.000 14,6

a Gecorrigeerd voor vervolgindicaties die zijn afgegeven wegens een verstreken geldigheidstermijn.
b Extrapolaties op basis van tweewekelijkse productiecijfers van enkele RIO’s.
c Inclusief indicaties voor gehandicaptenzorg en GGZ.

Bron: RIVM (2005), CIZ (2006b)

In tabel 2.2 wordt de basisraming van Timmermans en Woittiez (2004a, 2004b) 
voor het gebruik van voorzieningen voor verpleging en verzorging over de periode 
2000-2020 gepresenteerd. Het uitgangspunt voor de ramingen wordt gevormd door 
het aantal gebruikers van de diverse voorzieningen in 2000. Ze stellen vast hoeveel 
personen vergelijkbare kenmerken (bijvoorbeeld lichamelijke en psychische beper-
kingen) hebben als de gebruikers: niet-gebruikers met vergelijkbare kenmerken als 
gebruikers zouden bij een indicatiestelling waarschijnlijk ook als rechthebbend 
betiteld worden en zijn daarmee potentiële vragers van de voorzieningen. De aantal-
len potentiële vragers vormen de basis voor de raming van het gebruik van voorzie-
ningen. Het gaat in feite om ramingen van het aantal personen dat behoefte heeft 
aan zorg en dat in het verleden (het jaar 2000) van de thuiszorg of in een verzorgings- 
resp. verpleeghuis zorg zou hebben ontvangen.

De basisraming laat zien dat over de hele linie een sterke groei van het gebruik 
wordt verwacht.2 Voor opname verzorging wordt een groeiend aantal gebruikers 
geraamd, wat tegen de dalende trend (zie fi guur 2.1) in gaat. Het gaat om ontwik-
kelingen in de aantallen zorgbehoevenden met een vergelijkbare set van achtergron-
den. Dit betekent niet dat er bijvoorbeeld verzorgingshuizen bijgebouwd moeten 
worden om aan de groei van de behoefte aan ‘opname verzorging’ te voldoen. Aan 
de zorgbehoefte kan ook op een andere manier voldaan worden, doordat mensen 
die voorheen naar een verzorgingshuis gingen, in de toekomst mogelijk thuis of 
bijvoorbeeld in specifi eke zorgwoningen de noodzakelijke zorg ontvangen (Timmer-
mans en Woittiez 2004a: 54). Over de behoefte aan verschillende typen voor ouderen 
geschikte woningen doen Timmermans en Woittiez geen uitspraken. Gegeven de 

2 Voor de raming is uitgegaan van een beleidsarme variant. In hun publicaties geven 
Timmermans en Woittiez (2004a, 2004b) verschillende varianten waarin de effecten van 
beleid en van modelveronderstellingen worden getoond.
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extramuraliseringstrend zou dat wel een zinvolle uitbreiding zijn: welk deel van de 
groep kan thuis opgevangen worden en welke zorginspanning is daarvoor nodig? Is 
een verblijfsindicatie noodzakelijk, of kan de zorgvrager met zorg op afroep zelf-
standig blijven wonen?

Tabel 2.2
Ramingen van het gebruik van verpleging en verzorging (in personen, 2000 = 100)

gebruik
2000 2010 2020

huishoudelijke hulp 100 115 121
persoonlijke verzorging 100 124 146
verpleging 100 113 128
opname verzorging 100 111 126
opname verpleging 100 119 140

bevolking (30+) 100 109 115

bevolking (65+) 100 118 149

Bron: Timmermans en Woittiez (2004a: tabel 4.8; 2004c: tabel 5.2)

Sogelée et al. (2003) volgen een ander traject om wel tot ramingen voor de woningbe-
hoeften te komen. Zij verbinden de termen ‘24 uurs nabije zorg’, ‘zorg op afroep’ en 
‘zorg op afspraak’ met de geleverde producten. Ze schatten de omvang van 24 uurs 
nabije zorg op 80.000 plaatsen in 2003, vooral bestaande uit plaatsen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen (Sogelée et al. 2003: 25). De groep ‘zorg op afroep’ (waaronder ze 
niet-planbare diensten verstaan) kent een omvang van 92.000 plaatsen, bestaande 
uit verzorgingshuisbewoners en personen die ‘zelfstandig verzorgd wonen’ (huis-
houdens die zelfstandig wonen maar gebruik kunnen maken van verpleging en 
verzorging via een dienstencentrum). De omvang van ‘zorg op afspraak’ (planbare 
diensten) wordt geschat op 445.000 plaatsen, grotendeels bestaande uit thuiszorg-
gebruikers. Deze gebruikscijfers vormen het uitgangspunt voor hun ramingen, zie 
de eerste rijen van tabel 2.3. Zij voorzien vooral een sterke groei bij zorg op afroep, 
terwijl voor zorg op afspraak en 24 uurs nabije zorg een groei wordt verwacht die 
min of meer aansluit bij de groei van het aantal ouderen. De ramingen van het 
gebruik zijn weliswaar gebaseerd op aantallen instellingsbewoners en zelfstandig 
wonende ouderen, maar zeggen nog niet waar de zorg geleverd moet worden.
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Tabel 2.3
Ramingen van gebruik van verpleging en verzorging en behoefte aan wonen met zorg (indexcijfers)

2003 2010 2015

ramingen van gebruik van verpleging en verzorging naar leveringsvoorwaarden

24 uurs nabije zorg 100 121 125
zorg op afroep 100 140 178
zorg op afspraak 100 109 116

raming van de behoefte aan wonen met zorg

beschermd wonen 100 121 125
verzorgd wonen 100 136 145

bevolking (55-plus) 100 115 126

bevolking (75-plus) 100 110 117

Bron: Sogelée et al. (2003: tabel 6.1, 6.2 en 7.1)

De behoefte aan voor ouderen geschikte woningen wordt afgeleid uit de gebruiks-
ramingen en wordt weergegeven in de laatste twee rijen. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen ‘beschermd wonen’ en ‘verzorgd wonen’.3 Onder ‘beschermd 
wonen’ verstaan Sogelée et al. (2003: 27) een woon- of verblijfsvorm in een omgeving 
waarin het mogelijk is om 24 uurs nabije zorg en bescherming (incl. toezicht) aan 
te bieden en de zorg permanent aanwezig is. De behoefte aan mogelijkheden voor 
beschermd wonen wordt gelijk verondersteld aan het geraamde gebruik van 24 uurs 
nabije zorg. Er wordt geraamd dat het aantal plaatsen voor beschermd wonen in 
2015 met 25% uitgebreid moet zijn. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door 
nieuwbouw en door ombouw van verzorgingshuizen. Tot het verzorgd wonen reke-

3 De behoefte aan andere typen voor ouderen geschikte woningen blijft in Sogelée 
et al. (2003) buiten beschouwing. Sogelée en Brouwer (2003) maken wel regionale 
behoefteramingen voor ouderenwoningen (verder onderverdeeld in verzorgd wonen, 
wonen met diensten en overige woningen) en voor bewoning door ouderen geschikte 
niet-ouderenwoningen (onderverdeeld in ingrijpend aangepaste woningen en overige 
nultredenwoningen)(voor defi nities zie Sogelée en Brouwer 2003: 5-8). Niet-geschikte 
woningen vormen overigens de grootste categorie. Ze concluderen dat er een tekort 
bestaat voor alle typen ouderenwoningen. Als alle woonwensen vervuld worden, is er 
een overschot aan overige nultredenwoningen. Behalve dat er een kwantitatief tekort 
bestaat, sluit de woningvoorraad niet aan bij de woonwensen. Door de extramurali-
seringstrend verwachten ze in de toekomst vooral extra vraag naar verzorgd wonen. 
De behoefte aan intramurale opvang blijft juist in Sogelée en Brouwer (2003) buiten 
beschouwing.
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nen ze alle accommodaties die geschikt zijn om zorg op afroep te leveren (Sogelée 
et al. 2003: 27-28). Ze stellen dat verzorgingshuizen doorgaans aan deze criteria 
voldoen (intramuraal verzorgd wonen), maar dat ook verzorgd wonen thuis mogelijk 
is indien een huishouden in een ouderenwoning de mogelijkheid heeft om gebruik 
te maken van verpleging en verzorging door een nabijgelegen verzorgingshuis, dien-
stencentrum of steunpunt. Ze schatten het aanbod van verzorgd wonen op 192.000 
plaatsen in 2003 en ramen dat er in 2015 45% plaatsen extra nodig zijn om aan de 
vraag te kunnen voldoen. Ze maken daarbij overigens geen onderscheid naar intra-
murale en extramurale plaatsen. Wel stellen ze dat naast de (grote) kwantitatieve 
opgave ook een kwaliteitsslag gemaakt moet worden, waarbij sloop en nieuwbouw 
van geschikte woningen een verstandiger route lijkt te zijn dan de renovatie van 
bestaande verzorgingshuizen (Sogelée et al. 2003: 36). Ze zien extramuralisering als 
een onderdeel van de kwaliteitsverbetering.

Het voert te ver om in dit rapport een uitgebreide vergelijking van de ramingen te 
maken. Bovendien zijn ze onderling lastig te vergelijken omdat de uitgangspunten 
en doelstellingen verschillen. Twee verschillen willen we wel aanstippen. Ten eerste 
worden de ramingen door Sogelée et al. (2003: 3) nadrukkelijk als gebruiksraming 
gepresenteerd en niet als een behoefteraming, en wordt gesteld dat de potentiële 
vraag naar zorg vermoedelijk veel groter is. Anders dan bij Timmermans en Woittiez 
(2004a, 2004b) wordt de potentiële vraag niet becijferd. Ten tweede worden alleen 
demografi sche ontwikkelingen in de ramingen verwerkt, waar Timmermans en 
Woittiez ook trends in sociaaleconomische en gezondheidskenmerken in de ramin-
gen verwerken en laten zien dat weglating van deze trends tot andere ramingen van 
potentiële vraag en gebruik leiden. Vraag- en gebruiksramingen kunnen overigens 
niet een op een geïnterpreteerd worden als kostenramingen. In het recente verleden 
was er, mede door extra gelden ter bestrijding van de wachtlijsten, een groei van de 
uitgaven voor de awbz waar te nemen die sterker was dan op basis van demografi -
sche ontwikkelingen als de groei van bevolkingsomvang en de vergrijzing verwacht 
had mogen worden (tk 2003/2004a: 17).

In beide aangehaalde onderzoeken wordt een groei van de zorgbehoefte van zo’n 
2% per jaar geraamd. De groei lijkt zich te concentreren bij persoonlijke verzorging 
en opname voor verpleging. De groei van de behoefte aan persoonlijke verzorging 
zal voor een deel vertaald worden in een groeiende behoefte aan zorg op afroep. De 
groeiende behoefte aan opname voor verpleging vertaalt zich vooral in een groei van 
de vraag naar beschermde woonvormen met zorg die 24 uur per dag beschikbaar is, 
maar zal voor een deel ook een groeiende vraag naar zorg in de thuissituatie opleve-
ren, met verzorgd wonen of zorg op afroep. In hoeverre zorg intra- of extramuraal 
geleverd kan of moet worden, blijft in de ramingen onderbelicht.

Extramuralisering, vermaatschappelijking van de zorg en het zo veel mogelijk schei-
den van wonen en zorg staan centraal in het beleid van vws. Zo wordt er een verdere 
daling van het aantal intramurale plaatsen met zo’n 40.000 plaatsen in 2015 voorzien 
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(tk 2003/2004a: 23). In een onderzoek naar de kosten en baten van extramuralise-
ring door Kok et al. (2004) wordt geconstateerd dat het veel goedkoper is als mensen 
met niet al te grote beperkingen zelfstandig blijven wonen in plaats van in een 
intramurale instelling en dat de ouderen thuis bovendien gelukkiger zijn. Een onder-
zoek naar de kostenverschillen tussen intra- en extramurale verzorgingshuiszorg 
van PriceWaterhouseCoopers (2004) komt tot vergelijkbare conclusies, al stellen ze 
ook vast dat verschillen soms niet zozeer door het intra- of extramuraal leveren van 
de zorg verklaard worden maar door de gekozen organisatiestructuur. Woonzorg-
complexen met een organisatie die meer lijkt op een intramurale instelling hebben 
een andere kostenstructuur en -niveau dan die waarbij de organisatie meer lijkt op 
een thuiszorginstelling. Uit de kostenvergelijking tussen instellingen (wozoco’s, 
verzorgingshuizen) met vergelijkbare cliënten blijkt dat intramuraal iets meer zorg 
geleverd word tegen iets lagere zorgkosten, maar dat de woonkosten het verblijf in 
een verzorgingshuis duurder maken dan in de woonzorgcomplexen. Hoeksma et al. 
(2004) en Hoeksma en Oomen (2005) concluderen net als PriceWaterhouseCoopers 
dat verblijf in een verzorgingshuis vanuit maatschappelijk oogpunt duurder is dan 
zelfstandig (verzorgd) wonen. Een kanttekening bij beide onderzoeken is dat niet 
vaststaat dat de groepen cliënten vergelijkbaar zijn wat betreft zorgbehoefte. Verder 
constateren alle onderzoeken dat het sterk afhangt van de persoonlijke inkomens-
situatie of intra- of extramurale zorg voor een individuele oudere goedkoper is.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is extramurale zorg dus veelal goedkoper dan 
intramurale zorg. Extramurale zorg, het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, 
is ook belangrijk voor het geluks- en tevredenheidsgevoel van zorgbehoevenden 
(Frieswijk 2004, Schuurmans 2004, Van Gameren et al. 2005). Wachtenden voor 
een plaats in een verzorgingshuis geven vaak aan tevreden te zijn met de overbrug-
gingszorg die ze thuis geleverd krijgen (Dam en Dragt 2001, De Bruin en Dam 2003a, 
2003b, De Boer en IJdema 2002, Van Bilsen et al. 2003, Meiland 2002, cvz 2005).

Zo bezien is er voor vws alle reden om het extramuraliseringbeleid voort te zetten 
en verder vorm te geven. De indicatiestelling kan daarbij een belangrijke rol spelen. 
Het defi niëren van de zeven awbz-functies, waarbij de functie verblijf los staat en 
afzonderlijk geïndiceerd moet worden van de overige functies, is een stap daarin. 
Verder is onder meer al aangekondigd dat de inhoud van en voorwaarden voor de 
functie verblijf geherdefi nieerd zullen worden (tk 2003/2004a: 2). Wonen is in prin-
cipe een gebruikelijke voorziening en de fi nanciering ervan hoort volgens vws niet 
binnen de awbz, tenzij de verblijfslocatie echt noodzakelijk is om de zorg te verlenen 
(tk 2003/2004a: 22). De indicatie voor verblijf is in principe aanvullend en wordt 
slechts afgegeven in combinatie met andere functies die de verzorgingsproblematiek 
beschrijven.

Gegeven de groei van het gebruik van voorzieningen en van het aantal indicaties in 
het recente verleden, de geraamde verdere toename van de behoefte aan verpleging 
en verzorging, en de nadruk op extramuralisering zijn er dus voldoende redenen om 
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de indicatiestelling nader te onderzoeken bij mensen die zich op het grensvlak van 
intra- en extramurale zorg bevinden.

2.2 Indicatiestelling

2.2.1 De indicatiestelling in het beleid
Sinds 1968 kent Nederland de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), vol-
gens welke iedereen in Nederland verzekerd is voor risico’s die niet door andere 
ziektekostenverzekeringen gedekt zijn omdat de kosten te onvoorspelbaar zijn en 
(vaak) erg hoog. Aanvankelijk ging het daarbij om de gevolgen van chronische ziek-
ten, lichamelijke en verstandelijke handicaps en om opname in verpleeghuizen. In 
de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest in de awbz. Zo maakt nu vrijwel 
alle verpleging en verzorging voor ouderen deel uit van het voorzieningenpakket van 
de awbz, evenals de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

In het kader van dit onderzoek is vooral de verpleging en verzorging van belang. 
Momenteel valt het gebruik van thuiszorg en van verzorgings- en verpleeghuizen 
onder de awbz. Met de voorziene invoering van de Wet op de maatschappelijke 
ondersteuning (wmo) per 1 januari 2007 gaan delen van de thuiszorg over van de 
awbz naar de wmo en komen geheel onder de verantwoordelijkheid van de gemeen-
ten te vallen. In het bijzonder zal dit gelden voor de huishoudelijke verzorging, maar 
niet uit te sluiten valt dat in de toekomst meer voorzieningen uit de awbz naar de 
wmo gaan. De awbz wordt daarmee teruggebracht naar waar hij oorspronkelijk 
voor bedoeld was: het garanderen van zorg voor mensen met een ernstige en langdu-
rige hulpvraag (tk 2003/2004a).4

Sinds de invoering van de awbz is de toegang tot de voorzieningen niet altijd op 
dezelfde wijze georganiseerd. Vooral het karakter van de verzorgingshuizen (voor-
heen: bejaardenoorden) is in de loop der jaren sterk veranderd. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling dat bewoners van een verzorgingshuis zo veel mogelijk gezond 
waren en was het in eerste instantie een woonvoorziening die niet onder de awbz viel 
(De Klerk 2005). Sinds 1 januari 1997 vallen verzorgingshuizen onder de awbz

5 en 
moeten potentiële bewoners ook aan een gezondheidscriterium voldoen, waardoor 
het onderscheid met het verpleeghuis steeds meer is vervaagd. Voor de thuiszorg en 
de verpleeghuizen is vanaf het begin een indicatie nodig geweest, die aanvankelijk 
door de aanbieders zoals de kruisorganisaties en het gezinswerk zelf werd gedaan 
(Jamin 1999, Dijkstra 2001). Iemand die meende zorg nodig te hebben, kon – op 
voorspraak van huisarts of specialist – aankloppen bij een aanbieder van de gewenste 

4 De staatssecretaris van vws zet haar toekomstvisie voor de awbz nog eens op een rij in 
een brief aan de Tweede Kamer van 5 december 2005 (tk 2005/2006c). 

5  In het begin vallen de verzorgingshuizen nog onder een speciale subsidieregeling, 
maar per 1 januari 2001 is zorg in een verzorgingshuis opgenomen als aanspraak in de 
awbz (tk 1997/1998: 88, tk 2000/2001b: 155, tk 2000/2001c: 3).
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zorg en die stelde vervolgens vast of de gevraagde zorg noodzakelijk was. De aan-
bieders van de voorzieningen hadden daarmee een grote invloed op de hoeveelheid 
en het type zorg dat geleverd werd. Volgens velen dreigden daarbij de wensen van de 
cliënten ondergesneeuwd te raken en er werd een grote operatie in gang gezet die 
de verlening van awbz-zorg (en de zorg in het algemeen) van aanbodgestuurd meer 
vraaggestuurd moest maken (tk 1996/1997, tk 1998/1999, tk 2000/2001a). Het doel 
daarvan was om de moderne, mondiger cliënten meer keuzevrijheid te bieden en hen 
zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven laten behouden (tk 2000/2001a: 50). 
Onderdeel daarvan was de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (pgb) aan 
te vragen, waarmee men de mogelijkheid kreeg om zelf de gewenste zorg in te kopen 
(tk 2000/2001a: 52). Ondanks het groeiende belang van de pgb’s, wordt het grootste 
deel van de awbz-zorg nog ‘in natura’ geleverd.6

In 1998 zijn de Regionale Indicatie Organen (rio’s) ingesteld, met als taak de 
indicatiestelling uit te voeren voor mensen die in aanmerking wilden komen voor 
awbz-gefi nancierde verpleging en verzorging. De verantwoordelijkheid voor de indi-
catiestelling kwam daarmee bij de gemeenten te liggen. Het doel van de invoering 
van de rio’s was om te komen tot een onafhankelijke, objectieve en integrale indi-
catiestelling. De indicatiesteller moest op basis van de lichamelijke en psychosociale 
beperkingen van de hulpvrager vaststellen welke hulp er noodzakelijk was. Daarbij 
moest niet alleen gekeken worden naar de vraag die de hulpvrager zelf formuleerde, 
maar ook naar andere mogelijkheden om de best passende zorg te leveren. De 
indicatiestelling door de rio’s vond dus plaats onafhankelijk van de aanbieders van 
zorg, maar het indicatiebesluit werd nog wel geformuleerd in termen van voorzienin-
gen en producten, waardoor in feite nog steeds van de aanbodvorm werd uitgegaan. 
Met het indicatiebesluit kunnen mensen een beroep doen op de zorgkantoren die in 
de geïndiceerde zorgvraag dienen te voorzien (tenzij de cliënt voor een pgb gekozen 
heeft). Het zorgkantoor doet dat door zorg in te kopen bij zorgaanbieders die een 
toelating van vws hebben verkregen. Een belangrijk verschil ten opzichte van de 
eerdere situatie is dat verschillende zorgvormen en zorgaanbieders bij de indicatie-
stelling aangestipt of voorgesteld kunnen worden. Daarmee wordt de indicatiestel-
ling objectiever dan voorheen, toen het vaak de aanbieders zelf waren die de indicatie 
stelden nadat de cliënt voor zorg had aangeklopt.

Per 1 april 2003 is het systeem op de schop gegaan en wordt er geïndiceerd in 
termen van functies die aangeven welke hulp mensen nodig hebben. Er wordt sinds-
dien gebruikgemaakt van de awbz-brede formulierenset (ciz 2002a, 2002b, 2002c), 
waarin zeven functies worden onderscheiden (zie § 3.1 voor meer informatie). Een 
van de doelstellingen van de functiegerichte indicatiestelling is dat de schotten tussen de 
awbz-sectoren en -voorzieningen verdwijnen. Het zorgkantoor moet bij het indica-
tiebesluit één of meer zorgaanbieders zoeken die de geïndiceerde functie(s) kunnen 

6  Zie ook Schrijvers et al. (2005) voor een overzicht van de ontwikkelingen rond de indi-
catiestelling voor awbz-zorg en voor ervaringen van onderzoekers, indicatiestellers, 
beleidsmakers en verzekeraars. 



21De sector verpleging en verzorging

leveren (tenzij de cliënt voor een pgb gekozen heeft, in dat geval is de budgethou-
der zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg). Inmiddels neemt het aantal 
toegelaten aanbieders van awbz-zorg steeds verder toe en vervagen de grenzen 
tussen de voorzieningen steeds meer (tk 2005/2006a: 11). Voor een deel betreft het 
nieuwe instellingen, zodat het er op lijkt dat er werkelijk nieuw aanbod ontstaat 
(tk 2004/2005c: 10). Tot voor kort was het zorgkantoor verplicht om alle toegelaten 
zorgaanbieders te contracteren, maar die verplichting is inmiddels vervallen voor de 
extramurale zorg (tk 2004/2005c: 2) en het voornemen is dat deze medio 2006 ook 
vervalt voor de intramurale zorg (tk 2005/2006a: 13). Daardoor ontstaat meer ruimte 
voor het zorgkantoor om bijvoorbeeld kwaliteitseisen aan de aanbieders te stellen, al 
moet bedacht worden dat er nog steeds sprake is van wachtlijsten en het zorgkantoor 
dus niet heel erg kieskeurig kan zijn bij het contracteren (Van Gameren 2005, cvz 
2005). Overigens is het onderscheid tussen gebruik en wachtlijsten in dit onderzoek 
niet relevant omdat we alleen naar de indicatiestelling kijken.

Vanaf 1 januari 2005 zijn de rio’s opgevolgd door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (ciz). De gemeenten zijn formeel nog steeds verantwoordelijk voor de indica-
tiestelling, maar hebben de indicatiestelling uitbesteed aan het centraal georgani-
seerde ciz. De doelstelling is en blijft een onafhankelijke, objectieve en integrale 
indicatiestelling. Door de indicatiestelling voor de awbz in handen van het ciz te 
leggen, is het eenvoudiger om een uniforme, kwalitatief goede, doelmatige en effi -
ciënte indicatiestelling te garanderen dan wanneer de verantwoordelijkheid gespreid 
is over verschillende regionale organisaties (tk 2003/2004b). Uit onderzoek (zie 
§ 2.2.2) is gebleken dat rio’s verschillend indiceerden, wat mogelijk was omdat ze 
nog veel beleidsvrijheid hadden. Door de instelling van het ciz wordt die ingeperkt. 
Het ciz heeft gekozen voor een besturingsmodel dat veel uitvoeringsverantwoorde-
lijkheid legt bij de zestien ciz-regio’s (tk 2004/2005c: 3). Overleg en afspraken van 
regiodirecteuren met het bestuur van het ciz moeten een soepele overgang van de 
rio’s naar een uniforme werkwijze binnen het ciz verzekeren. Uit de meeste recente 
voortgangsrapportages over de modernisering van de awbz (tk 2005/2006a) spreekt 
optimisme over de ontwikkelingen rond de indicatiestelling. Zo zijn alle ciz-kanto-
ren volledig geautomatiseerd en verloopt ook het berichtenverkeer tussen de ciz-
kantoren en de zorgkantoren inmiddels vrijwel geheel elektronisch.

Een andere uiting van professionalisering is de voortgaande protocollering van 
de indicatiestelling voor de diverse functies waar het ciz en het cvz aan werken 
(tk 2005/2006a) en de vaststelling van wat onder ‘gebruikelijke zorg’ moet worden 
verstaan (ciz 2005c). Speciaal van belang voor ons onderzoek is de protocollering 
van de indicatiestelling voor verblijf. Het in januari 2005 gepubliceerde werkdocument 
(ciz 2005a) zal binnen niet al te lange tijd opgevolgd worden door een protocol (ciz 
2005b). Hoewel onze gegevens betrekking hebben op een eerdere periode, geeft de 
in de protocollen geformaliseerde werkwijze uiteraard ook aanwijzingen over hoe 
er voor de feitelijke invoering van de protocollen geïndiceerd werd. De protocollen 
kennen een lange ontstaansgeschiedenis en vormen vaak een beschrijving van de 
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gangbaarste praktijk, met bijsturingen of afspraken voor ‘gecompliceerde’ indicaties 
en indicaties waarbij discussie mogelijk is.

De gegevens waarop het onderzoek in dit rapport is gebaseerd, dateren van voor 
de invoering van het ciz. De gevolgen van de recentste professionaliseringslagen 
kunnen dus nog niet meegenomen worden in het onderzoek, maar omdat profes-
sionalisering veelal een geleidelijk proces is, hoeft dat geen bezwaar te zijn. Veel 
veranderingen zijn al eerder ingezet en de ontwikkelingen zijn al zichtbaar in de 
beschikbare gegevens. Veel lastiger is dat de introductie van de functiegerichte indi-
catiestelling tot gevolg heeft dat de bestanden van voor en na 1 april 2003 lastig te 
vergelijken zijn. We bekijken daarom de relatief korte periode tussen de invoering 
van de functies en de instelling van het ciz, maar we zullen waar mogelijk vergelij-
kingen maken met eerder onderzoek en trachten iets te zeggen over te verwachten 
ontwikkelingen.

2.2.2 Eerder onderzoek naar de indicatiestelling
In deze paragraaf zal een kort overzicht gegeven worden van eerder onderzoek dat 
gedaan is op het gebied van de indicatiestelling in de verpleging en verzorging. Dit 
om een beeld te schetsen van welke achtergrondkenmerken van hulpvragers van 
belang bleken in dit eerder onderzoek. In het huidige onderzoek kan er voortge-
bouwd worden op eerdere resultaten, al moet bedacht worden dat in eerder onder-
zoek naar de indicatiestelling voor verpleging en verzorging de term zorg op afroep 
niet aan de orde is gekomen. Wel is er onderzoek verricht naar de indicatiestellingen 
rond de intramurale zorg, vergelijkbaar met de verblijfsindicatie. Onder de intramu-
rale zorg wordt vooral de zorg in verpleeghuis en verzorgingshuis verstaan. Ook is er 
gekeken naar de indicaties voor extramurale zorg. Hieronder wordt thuiszorg, maar 
ook extramurale verzorgingshuiszorg verstaan. Er is een verschil tussen thuiszorg en 
zorg thuis. Zorg thuis is breder en omvat alle extramurale verpleging en verzorging.

Wolffensperger (2004) laat zien dat de vragers naar verpleging en verzorging bij 
het rio veelal ouder zijn dan 65 jaar en merendeels vrouw. In een kwart van de geval-
len wordt om een verblijfsfunctie gevraagd, in de overige driekwart van de gevallen 
om zorg thuis.7 Het grootste deel van de cliënten is alleenstaand en bijna 40% is ver-
weduwd. Ook concludeert Wolffensperger in datzelfde rapport dat cliënten die een 
indicatie voor opname krijgen ouder zijn, vaker aangemeld worden door een medisch 
professional met de reden ouderdom, verminderde zelfredzaamheid en/of dementie 
en vaker ernstige psychische beperkingen en beperkingen betreffende de huishou-
delijke en algemene dagelijkse leveringsverrichtingen hebben dan cliënten die voor 

7 Wolffensperger maakt gebruik van de registratiegegevens van 19 rio’s die gebruikma-
ken van de gino-software. De onderzoeksgegevens beslaan drie jaren, 2000 tot en met 
2002. 
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zorg thuis worden geïndiceerd. Van Campen en Van Gameren (2003)8 voegen hier 
nog aan toe dat de meeste vragers in een aangepaste (ouderen)woning of in een 
instelling wonen. De helft van de zorgvragers woont in een eengezinswoning.

Onderzoek van Van Campen en Woittiez (2002) naar de vraag en verdeling van de 
thuiszorg wijst uit dat chronisch zieke ouderen vaak alleen thuiszorg krijgen toe-
gewezen. Een hulpvrager met psychische problemen krijgt meestal een zorgpakket 
toebedeeld met sociale steun. Patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, krijgen 
of alleen huishoudelijke hulp bij een lichte beperking of bij een zwaardere handicap 
ook lichamelijke zorg.

Portrait (2000) gaat in haar proefschrift in op de factoren die van invloed zijn 
op de beslissing van ouderen om om hulp te vragen. Ze gebruikt hierbij gegevens 
van het rio in Nijmegen en komt, net als Timmermans en Woittiez (2004a) en Van 
Campen en Van Gameren (2003), tot de conclusie dat niet alleen de gezondheids-
toestand maar ook demografi sche en socio-economische kenmerken als leeftijd, 
eenzaamheid en inkomen van invloed blijken te zijn op de beslissing van ouderen om 
om zorg te vragen.9 In tegenstelling tot de belangrijke rol die deze factoren spelen bij 
de zorgvraag van ouderen, blijken demografi sche en socio-economische kenmerken 
nauwelijks van belang te zijn bij de toekenning van het recht op zorg door het rio 
in Nijmegen. De gezondheidstoestand van ouderen is wel degelijk van invloed op 
de toekenning van zorg. Zo hebben ouderen met cognitieve stoornissen en hart- en 
vaatziekten meer kans op de indicatie voor zorg thuis. Tevens wordt de kans op de 
indicatie voor zorg thuis vergroot wanneer ouderen leven in stedelijke gebieden. De 
aanwezigheid van informele en particuliere hulp verlaagt juist de kans op een indi-
catie voor zorg thuis. Ook blijkt de gezondheidstoestand van ouderen van invloed op 
de indicatie voor een opname: ouderen met (ernstige) lichamelijke (chronische) aan-
doeningen blijken een grotere kans te hebben op een opnamebeslissing dan ouderen 
zonder deze beperkingen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat alleenwonen-
den een hogere kans op opname hebben dan samenwonende cliënten. Ten slotte 
blijkt dat de aanwezigheid van woningaanpassingen een positief effect heeft op de 
indicatie voor opname. De resterende socio-economische factoren blijken niet van 
signifi cant belang.

In het onderzoek van Jörg (2003) blijken de kenmerken van de cliënt de beste voor-
spellers van een indicatie voor het recht op opname. Zo komt er in haar onderzoek 
naar voren dat de kans op een indicatie voor opname sterk vergroot wordt wanneer 
er al thuiszorg en informele zorg aanwezig is als er een indicatie gevraagd wordt. 

8 Van Campen en Van Gameren maakten voor hun onderzoek gebruik van een bestand 
met 28.000 aanvragen voor verpleging en verzorging afkomstig van 15 rio’s die in 
2000 met gino-software registreerden.

9 Het onderzoek van Portrait is gedaan met het lasa (Longitudinal Aging Study Amster-
dam), een bestand met gegevens uit een representatieve steekproef onder Nederlandse 
ouderen van 55 jaar en ouder, en met informatie van het rio in Nijmegen.
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Dit geldt ook voor de psychosociale situatie van de cliënt en een duidelijke motivatie 
voor de wens tot opname. Bij thuiszorg blijkt het hebben van een partner de kans te 
verlagen tot toekenning hiervan. Het omgekeerde is het geval bij overbelasting of de 
afwezigheid van informele zorg: deze verhoogt juist de kans op een indicatie voor 
thuiszorg.

Dijkstra (2001) toont aan dat de groep geïndiceerd voor een somatisch verpleeg-
huis signifi cant ernstiger beperkt is in het lichamelijk functioneren.10 Bij een indica-
tie voor een psychogeriatrisch verpleeghuis blijkt het aantal psychische beperkingen 
hoger dan voor de overige twee groepen. Bij cliënten die samenwonen, worden 
minder beperkingen geregistreerd dan bij alleenwonenden. Cliënten die op het 
moment van indicatiestelling in een zelfstandige of aanleunwoning wonen, krijgen 
veelal opname in het verzorgingshuis toegekend. Net als in het onderzoek van Por-
trait (2000) blijken leeftijd en ook geslacht niet van invloed op de indicatiestelling.

Samenvattend komt uit alle onderzoeken naar voren dat leeftijd en geslacht wel 
bepalend zijn voor de hulpvraag, maar niet voor de uitkomst van de indicatiestelling. 
De gezondheidstoestand van ouderen is van belang bij de beslissing om vraag naar 
zorg uit te oefenen en blijkt ook bepalend te zijn voor de toekenning van zorg. Verder 
blijken alleenstaanden en personen zonder informele zorg meer hulp geïndiceerd 
te krijgen dan samenwonenden en personen met informele zorg. Al deze factoren 
worden zo veel mogelijk in dit onderzoek meegenomen. In de volgende paragraaf 
gaan we specifi ek in op de beschikbare gegevens en in hoofdstuk 4 worden de resul-
taten van de analyses gepresenteerd.

Kenmerken als inkomen en opleiding kunnen niet meegenomen worden in ons 
onderzoek, omdat ze niet in de gegevensverzameling voorkomen. Wanneer het gaat 
om de indicatiestelling zorg spelen deze factoren een kleine rol (Portrait 2000), maar 
bij de beslissing voor het vragen van zorg, dat wil zeggen bij de beslissing om naar 
een indicatieorgaan te gaan en een aanvraag voor awbz-gefi nancierde zorg in te 
dienen, en bij het gebruik van zorg spelen ze wel degelijk een rol. Cliënten met een 
hoger inkomen kiezen eerder voor particuliere zorg dan voor awbz-gefi nancierde 
zorg, terwijl ouderen met een lager inkomen meer gebruikmaken van informele hulp 
(Schuijt-Lucassen en Broese van Groenou 2006). Aan de andere kant zullen hoger 
opgeleiden meer vragen om awbz-zorg dan lager opgeleiden, bijvoorbeeld doordat 
hoger opgeleiden meer kennis hebben van de toegang tot de zorg. Idealiter zouden 
we informatie over inkomen en opleiding meegenomen hebben in het model, ook al 
lijkt het ontbreken van deze informatie geen grote gevolgen te hebben voor de analy-
ses van de indicatiestelling. In de protocollen van het ciz spelen ze evenmin een rol.

10 Dijkstra gebruikte een bestand afkomstig van Zorgloket Meppel met daarin 206 cliën-
ten van 65 jaar en ouder die in 1998 een indicatie kregen voor het verzorgingshuis of het 
somatisch of psychogeriatrisch verpleeghuis.
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2.3 Beschikbare gegevens

Voor de analyses in de hoofdstukken 3 en 4 wordt gebruikgemaakt van indicatiedos-
siers die verzameld zijn bij de ciz-kantoren die het softwarepakket van gino bv te 
Groningen gebruiken. Dit pakket is goed toegankelijk voor onderzoekers, omdat bij 
de ontwikkeling van de software rekening is gehouden met de mogelijkheden om 
de gegevens te gebruiken voor onderzoek naar de indicatiestelling. De programma-
tuur van andere aanbieders, waarvan Prevalent en ZorgNed de grootste zijn, kent veel 
meer vrije velden, waardoor er veel meer werk nodig is om de gegevens uit de ver-
schillende dossiers vergelijkbaar te maken. Ongeveer 16% van het aantal indicaties 
wordt momenteel met software van gino gedaan.11

De ciz-kantoren die gebruikmaken van gino zijn geconcentreerd in het noor-
den en het zuidwesten van het land, maar ook in het midden, westen en oosten van 
Nederland zijn er regio’s die deze software gebruiken. Alleen in het zuiden wordt de 
software van gino helemaal niet gebruikt. Van Campen en Van Gameren (2003:
22-25) concluderen op basis van registraties uit 2000 (en een stukje 2001) dat de 
gino-gegevens voldoende spreiding kennen om te veronderstellen dat ze een lan-
delijk representatief beeld geven. Het enige manco dat daarbij naar voren kwam, de 
ondervertegenwoordiging van (zeer) stedelijke gebieden, gaat inmiddels ook niet 
meer op. Juist in de stedelijke gebieden in het westen van het land is het gebruik 
van gino toegenomen, zodat deze nu ook in het bestand vertegenwoordigd zijn. 
Wolffensperger et al. (2004a: 47-51; 2004b: 21-23) gaan uitgebreid in op de repre-
sentativiteit van het gino-bestand en constateren dat de gino-regio’s een goede 
afspiegeling geven van de bevolking van Nederland. Wij gebruiken de registraties 
van dezelfde regio’s als in de twee onderzoeken van Wolffensperger et al. en zullen 
daarom niet uitgebreid ingaan op de representativiteit van de cijfers.

We hebben de beschikking gekregen over een bestand met 186.670 individuele 
zorgaanvraagdossiers (van 125.380 mensen) over de periode 1 april 2003 t/m 30 sep-
tember 2004. Door medewerkers van gino en abf Research is dit bestand gecontro-
leerd op een groot aantal punten, waaronder de representativiteit, heeft er schoning 
plaatsgevonden en zijn diverse variabelen gedefi nieerd en geconstrueerd. Dit 
bestand van 186.670 dossiers vormt de basis van het onderzoek in dit rapport. Een 
gedetailleerde beschrijving wordt gegeven in Van Galen (2005).

We geven hier globaal aan hoe het ons geleverde gino-rio2004-bestand van 
186.670 dossiers uit het aanvangsbestand van 777.801 dossiers is verkregen.12 
Ten eerste zijn enkele test- of foutief ingevoerde cliënten verwijderd (2.569). Ook 
531.954 aanvraagdossiers met een besluitdatum buiten de periode 1 april 2003-
30 september 2004 en dossiers waarin geen besluit is geregistreerd, zijn verwijderd. 
Het gaat hier vooral om dossiers die in de jaren tussen 1997 en 2003 bij de betref-

11 E-mail Claudia de Jong (ciz), 13 maart 2006.
12 Er bestaat een uitgebreidere maar ongepubliceerde beschrijving (Anoniem, 2005).
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fende rio’s zijn afgehandeld. Verder zijn er 47.973 aanvragen verwijderd waarbij 
geen enkele awbz-functie is geïndiceerd. Het gaat hier om aanvragen voor wvg-
producten, die in een aantal gevallen ook via de indicatieorganen zijn afgehandeld, 
en om besluiten die nog in termen van bio3-producten (bio 1999) gesteld waren 
in plaats van in awbz-functies. Verder zijn er tien aanvragen verwijderd waarbij de 
aanvraagdatum ontbreekt of voor de geboortedatum ligt, geen geslacht is geregis-
treerd, of een foutieve koppeling van besluit en aanvraag is gemaakt. Tot slot zijn in 
totaal 8625 aanvragen van een indicatieorgaan voor gehandicaptenzorg en een voor 
ggz verwijderd. De resterende 186.670 aanvraagdossiers zijn allemaal afkomstig van 
rio’s en betreffen (vooral) aanvragen voor verpleging en verzorging.13

We gaan ervan uit de cijfers in dit rapport een representatief en betrouwbaar 
beeld geven van de indicatiestelling voor verpleging en verzorging in Nederland. 
Niet al deze dossiers zijn relevant voor ons onderzoek. Omdat we een specifi eke 
deelpopulatie willen bekijken (personen voor wie de afweging zorg op afroep versus 
verblijf daadwerkelijk speelt), wordt in paragraaf 3.2 een verdere afbakening van de 
relevante populatie gegeven. Omdat deze afbakening samenhangt met begrippen 

13 Als de integratie van de indicatiestelling voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 
die vanaf 2001 verzorgd werd door het lcig, en de indicaties voor verpleging en verzor-
ging, die vanaf 1998 door de rio’s zijn gedaan, ver genoeg zou zijn voortgeschreden en 
ze in alle beschikbare regio’s dezelfde gino-software zouden gebruiken, dan hadden 
we het onderzoek in dit rapport ‘care-breed’ op kunnen zetten. Zover is het echter nog 
niet, zodat we gedwongen zijn ons te beperken tot de sector verpleging en verzorging. 
De indicatiestelling voor gehandicaptenzorg is sinds begin 2004 in toenemende mate 
overgevloeid naar de rio’s. Vanaf medio 2004 is deze vervloeiing voltooid en komen 
indicaties voor gehandicaptenzorg dus gewoon in het bestand voor. In het oorspron-
kelijke gino-bestand zat één lcig-database met categorale indicatiestelling gehan-
dicaptenzorg, maar door een voorselectie door gino zaten de bijbehorende indicaties 
niet meer in het aan ons geleverde analysebestand. De indicatiestelling voor de ggz is 
enigszins afwijkend georganiseerd omdat delen van de ggz meer op medisch-specia-
listische zorg lijken. Een verwijzing van de huisarts volstaat voor een behandeling, ook 
voor een behandeling in combinatie met een kortdurend verblijf (cvz 2003: 3). In één 
regio (de regio Groningen) is parallel aan de gino-databases voor (vooral) verpleging 
en verzorging een gino-ggz-database gebruikt. Recent is aan de hand van onderzoek 
naar de grondslagen bij besluiten t/m september 2005 geconstateerd dat in de gino-
databases landelijk (exclusief Groningen) gemiddeld 16,7% een psychische/psychia-
trische grondslag kende. In de provincie Groningen was dat ruim 8% in de reguliere 
rio-databases, terwijl de aanvullende aantallen ggz-indicaties in de categorale ggz-
database in Groningen op maandbasis over de periode teruggerekend 8,5% bedroegen, 
waarmee Groningen congruent is met het landelijke beeld (e-mail Edwin Wolffen-
sperger (gino), 29 november 2005). Ook deze ene categorale gino-ggz-database 
ontbreekt echter in het aan ons geleverde bestand, terwijl verder moeilijk is na te gaan 
welke indicaties buiten de rio’s om gedaan worden. De representativiteit van gino 
voor de ggz is moeilijk te beoordelen. De gemaakte selecties betekenen dat we ons in 
dit onderzoek in principe richten op verpleging en verzorging, maar we kunnen niet 
uitsluiten dat er ook indicaties voor verstandelijk gehandicapten of ggz in de data zijn 
gebleven (zie ook bijlage B, gepubliceerd op internet: www.scp.nl/lieverthuis).
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die pas in hoofdstuk 3 aan de orde komen, is ervoor gekozen om in deze paragraaf 
alleen de algemene afbakening te beschrijven.

In het bestand vinden we uiteraard informatie over het indicatiebesluit: er wordt pre-
cies in aangegeven welke functies zijn geïndiceerd, welke intensiteit de hulp bij die 
zorg moet hebben, en op welke wijze de zorg geleverd moet worden. In hoofdstuk 3 
zullen op basis van deze informatie de voor het onderzoek relevante zorgaanvragen 
geselecteerd worden. Van het indicatiebesluit is verder vastgelegd op welke datum 
het besluit is genomen. Informatie over de startdatum, de einddatum en de duur van 
de geldigheid van het indicatiebesluit (per functie) is beperkt beschikbaar, maar zal 
in dit onderzoek niet gebruikt worden.

Naast de informatie over het besluit dat is afgegeven, zijn er in het bestand 
informatie opgenomen over de gronden waar dit besluit op gebaseerd is en enkele 
algemene gegevens over de cliënten.14 We beschikken over de geboortedatum van 
de cliënt, het geslacht, de burgerlijke staat en leefsituatie (samenwonend of alleen-
staand). De laatste twee variabelen hebben we in elkaar geschoven tot één variabele 
die de huishoudenssituatie weergeeft. We onderscheiden vijf categorieën: (1) gehuwd 
samenwonend, (2) anders samenwonend, (3) alleenstaand omdat de partner is over-
leden (verweduwd), (4) alleenstaand wegens andere redenen, en een restcategorie 
van mensen waarvan (5) de woonsituatie onbekend is.15 Bij ongeveer een derde van 
alle zorgaanvragen is het aantal kinderen geregistreerd. Onduidelijk is of dit bete-
kent dat de andere cliënten geen kinderen hebben, of dat er wel kinderen zijn maar 
dat die niet beschikbaar zijn om eventueel mantelzorg te geven, of dat er om andere 
redenen niets geregistreerd is over het aantal kinderen. Verder hebben we een indi-
cator die aangeeft door welk rio (nu: ciz-kantoor) de indicatie is gedaan; de namen 
van de kantoren weten we niet, alleen het nummer (tussen 1 en 19).

De belangrijkste rechtvaardiging voor het genomen indicatiebesluit moet komen 
van de beschrijving van de problematiek die zorgvragers ondervinden (Staatsblad 
2002, cvz 2003, ciz 2005b). In het bestand vinden we drie blokken van indicatoren 
waarmee de ernst van de problematiek wordt omschreven: er is informatie over de 

14 De informatie die beschikbaar is in het gino-rio2004-bestand komt vrijwel overeen met 
de informatie die gebruikt is door Van Campen en Van Gameren (2003). In vergelijking 
met hun analyses ontbreekt nu informatie over de zorg die al aanwezig is op het moment 
van de indicatiestelling en over wie de aanmeldprocedure in gang heeft gezet. Vooral het 
ontbreken van informatie over de al aanwezige zorg (informele zorg, maar ook awbz-
voorzieningen) is jammer, omdat de aanwezigheid van informele zorg (mantelzorg, 
gebruikelijke zorg) een rol behoort te spelen bij de toekenning van het recht op awbz-
zorg. De potentiële beschikbaarheid van informele zorg kan waarschijnlijk alleen afgeleid 
worden uit de aanwezigheid van een partner en uit de registratie van het aantal kinderen, 
maar of dezen (of anderen) ook werkelijk informele hulp verlenen, is onbekend.

15 Deze indeling sluit aan op de indeling die gemaakt wordt in Van Campen en Van Game-
ren (2003). Ook voor de andere variabelen (in tabel 2.5 t/m 2.7) heeft de indeling in Van 
Campen en Van Gameren (2003), die van een eerdere gino-rio-database gebruikma-
ken, model gestaan.
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beperkingen die mensen ondervinden in hun dagelijks functioneren, er is in voor-
komende gevallen een medische diagnose geregistreerd, en er is aangegeven wat 
de belangrijkste reden is waarom de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) een 
aanvraag voor awbz-zorg heeft gedaan.

Op het indicatieformulier (ciz 2002b) kan aangegeven worden welke beperkin-
gen, tekorten of stoornissen mensen ondervinden. Schaalanalyses wijzen uit dat de 
grote hoeveelheid informatie goed samengevat wordt met negen ‘zorgzwaartescha-
len’ (Van der Wal et al. 2005). In ons bestand zijn deze negen schalen (zie tabel 2.4) 
opgenomen. Voor de analyses in hoofdstuk 4 zijn de schalen zo gecodeerd dat 
iedereen op elke schaal een score tussen 0 en 1 heeft, waarbij de waarde 0 betekent 
dat de betreffende cliënt geen probleem heeft met de items van die schaal. Hoe hoger 
de score, hoe zwaarder de problematiek, en een score 1 betekent dat de cliënt bij alle 
items van die schaal continu hulp, toezicht of sturing nodig heeft (ciz 2002b).

Tabel 2.4
Zorgzwaarteschalen in het GINO-RIO2004-bestand

naam van de schaal
aantal
items voorbeelden 

beperkingen in sociale redzaamheid 12 een gesprek voeren; kunnen lezen, schrijven en rekenen; 
zelf geld beheren; zelf administratiezaken bijhouden

beperkingen in bewegen en verplaatsen 14 lichaamspositie handhaven; lichaampositie 
veranderen; zich verplaatsen met hulp(middelen); 
voortbewegen binnenshuis, zonder 
hulp(middelen); zwaardere voorwerpen tillen

beperkingen in persoonlijke verzorging 6 naar toilet gaan en zich reinigen; eten en 
 drinken; in en uit bed gaan; zich wassen

beperkingen in huishoudelijk leven 10 dagelijkse organisatie van het huishouden; 
broodmaaltijd bereiden; huis schoonmaken 
(stofzuigen, sanitair reinigen); boodschappen doen

beperkingen in vermogen tot 
maatschappelijk participatie

5 zelfstandig met anderen contacten onderhouden; 
vrijetijdsbesteding buitenshuis; zelfstandig 
naar algemene voorzieningen gaan

probleemgedrag 7 dwangmatig gedrag; lichamelijk agressief 
gedrag; verbaal agressief gedrag

tekorten in psychisch welbevinden 5 angstig zijn; ontbreken van belangstelling en 
betrokkenheid; gemis van persoonlijke relaties

tekorten in psychisch functioneren 3 concentratie; geheugen en denken

oriëntatiestoornissen 4 oriëntatie in persoon, ruimte, tijd en plaats

Bron: GINO-RIO2004, Van der Wal et al. (2005)

Medische diagnoses zijn geregistreerd in 21 icd-categorieën (International Classifi ca-
tionation of Diseases, who 2005). Verschillende van deze diagnoses komen nauwe-
lijks voor bij de mensen die een aanvraag voor verpleging en verzorging bij een rio 
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hebben ingediend en daarom is een aantal categorieën samengenomen. Tabel 2.5 
geeft een overzicht van de variabelen die in de analyses gebruikt zullen worden.

Tabel 2.5
Medische diagnoses in het GINO-RIO2004-bestand

variabele
icd-
categorie

omschrijving icd-categorie
(uit GINO-RIO2004)

kanker 2 nieuwvormingen

nier, gal, lever, schildklier 11, 14 ziekten van spijsverteringsstelsel;
ziekten van urogenitaal stelsel

diabetes 4 endocriene ziekten; voedings- en stofwisselingsstoornissen

psychische aandoening 5 psychische en gedragsstoornissen

zenuwstelsel 6 ziekten van zenuwstelsel

hart en vaatstelsel 9 ziekten van hart en vaatstelsel

ademhalingsstelsel 10 ziekten van ademhalingsstelsel

bewegingsapparaat 13 ziekten van botspierstelsel, bindweefsel

gevolgen ongeval 19, 20 letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken; uit-
wendige oorzaken van ziekte en sterfte

overige aandoeningen 1, 3, 7, 8, 
12, 15, 16, 
17, 18, 21

infectieziekten en parasitaire aandoeningen; ziekten bloed/
immuunsysteem; ziekten van oog en adnexen; ziekten van 
oor en aanverwanten; ziekten van huid en subcutis; zwan-
gerschap, bevalling en kraambed; perinatale aandoeningen; 
aangeboren afwijkingen, misvormingen en chromosomale 
afwijkingen; symptomen, afwijkend klinisch en labora-
torium; gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

geen diagnose geregistreerd – –

Bron: GINO-RIO2004

Een vergelijkbare indikking is gemaakt voor de registratie van de reden van de 
aanmelding. In de database van gino is opgenomen wat de voornaamste reden 
is waarom de zorgaanvraag in gang is gezet. Daarbij worden veertien categorieën 
onderscheiden, die door ons geconcentreerd zijn in zes categorieën, zie tabel 2.6.

De problematiek die beschreven wordt met de variabelen in de tabellen 2.4, 2.5 en 2.6 
kan opgelost worden met awbz-zorg en daar is de aanvraag ook voor gedaan. Een 
deel van de problemen kan ondervangen worden met hulpmiddelen of met specifi eke 
aanpassingen aan de woning. Deze kunnen er ook voor zorgen dat men met minder 
zorg toe zou kunnen dan wanneer de woning bijvoorbeeld niet geschikt is. Net als in 
het bestand uit 2000 dat gebruikt is door Van Campen en Van Gameren (2003), is er 
ook in het bestand dat we nu gebruiken gedetailleerde informatie beschikbaar over 
het gebruik van hulpmiddelen.
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Tabel 2.6
Redenen van aanmelding in het GINO-RIO2004-bestand

variabele omschrijving van de reden (uit GINO-RIO2004)

psychosociale problematiek psychische redenen; overbelasting mantel-
zorg/huisgenoten; dementie/cognitief verval

kortstondige ziekte kortstondige ziekte

langdurige ziekte, lichamelijke handicap langdurige ziekte; lichamelijke handicap

nazorg ziekenhuis/verpleeghuis nazorg ziekenhuis/verpleeghuis

ouderdom/verminderde zelfredzaamheid ouderdom/verminderde zelfredzaamheid

overig/onbekend terminale ziekte; zwangerschap/
bevalling; administratieve reden; overig

Bron: GINO-RIO2004

We onderscheiden drie categorieën van hulpmiddelen: (1) hulpmiddelen bij de 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), zoals een aangepast bed, hulp bij 
toiletgang, douchen en baden, (2) hulpmiddelen bij mobiliteit, verplaatsen en lopen, 
zoals een rollator, rolstoel, looprek, kruk of scootmobiel. De derde groep omvat de 
mensen die geen hulpmiddelengebruik registreren; hierbij zitten ook de mensen die 
gebruik van verzorgingsmiddelen (vooral incontinentiemateriaal, steunkousen en 
wondverzorgingsmateriaal) rapporteren. In eerder onderzoek zijn de verzorgings-
hulpmiddelen niet afzonderlijk meegenomen omdat het een relatief kleine categorie 
is en het in feite om medische hulpmiddelen gaat die niet zozeer bedoeld zijn om 
beperkingen op te lossen (Van Campen en Van Gameren 2003: 33). Verder is bekend 
of mensen gebruikmaken van een woning die speciaal geschikt is voor ouderen of 
zorgbehoevenden, zoals een seniorenwoning, aanleunwoning of servicefl at. Door 
hun constructie of locatie kunnen ouderen hier langer zelfstandig in blijven wonen 
dan in normale woningen, bijvoorbeeld omdat er aanpassingen zijn of omdat er in de 
nabijheid een zorgaanbieder is die in noodgevallen snel zorg kan bieden.

2.4 Samenvatting

In de periode 1997-2003 is het aantal gebruikers van voorzieningen voor verpleging 
en verzorging gemiddeld met ruim 4,5% per jaar gegroeid. Verschillende ramingen 
komen uit op groeipercentages van zo’n 2% per jaar voor de nabije toekomst. Het 
aantal nieuwe indicaties16 is de afgelopen jaren met zo’n 10% per jaar toegenomen. 
Deze groeipercentages, hoger dan de groei van de bevolking, gevoegd bij het streven 
van het ministerie om extramurale opvang te stimuleren en dure intramurale zorg te 
voorkomen wanneer dit mogelijk is, maken een onderzoek naar de indicatiestelling 
voor de functie verblijf interessant.

16 Het gaat hierbij dus niet om herhalingsindicaties.
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In de loop der jaren is de verpleging en verzorging geheel bij de awbz onderge-
bracht, maar de vaststelling wie er rechten kan doen gelden op awbz-zorg is in de 
afgelopen jaren sterk in beweging gekomen. De grootste wijziging is de overgang 
van aanbod- naar vraagsturing, waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat. Per 
1 april 2003 is daartoe de functiegerichte indicatiestelling geïntroduceerd en geeft de 
indicatiesteller aan bij welke functies een cliënt hulp of ondersteuning nodig heeft. 
De levering van de geïndiceerde zorg valt vervolgens onder de verantwoordelijkheid 
van het zorgkantoor, dat onder andere de vrijheid heeft om voor intra- of extramurale 
oplossingen te kiezen. De ontwikkeling van protocollen die vastleggen welke criteria 
er gehanteerd moeten worden bij de indicatiestelling vordert gestaag. Onderdeel van 
deze ontwikkeling is een nadere beschouwing van de invulling van de verblijfsfunc-
tie en van de afweging die bij de indicatiestelling van mensen op het grensvlak van 
intramurale en extramurale zorg wordt gemaakt.

In het onderzoek dat in de hoofdstukken 3 en 4 wordt beschreven, wordt gebruik-
gemaakt van registratiegegevens van een aantal indicatieorganen om de afweging 
tussen verblijf en zorg op afroep nader in kaart te brengen. De gegevens bevatten 
informatie over de (lichamelijke en psychische) beperkingen van individuele cli-
enten, de medische diagnose, de reden van het indienen van een aanvraag bij een 
indicatieorgaan, hulpmiddelengebruik, woonvorm, en daarnaast geslacht, leeftijd, 
samenstelling van het huishouden, en natuurlijk het indicatiebesluit.
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3 Zorg op afroep

In dit hoofdstuk wordt precies aangegeven hoe zorg op afroep in dit onderzoek is 
gedefi nieerd en wordt de ontwikkeling van het aantal indicaties voor zorg op afroep 
en verblijf in het recente verleden bekeken. Na het weergeven van de gebruikte defi -
nities wordt ingezoomd op de voor het onderzoek relevante populatie. We zijn op 
zoek naar de mensen waarvoor de afweging tussen indicaties voor verblijf en zorg op 
afroep werkelijk aan de orde is. Vervolgens wordt inzicht gegeven in enkele recente 
ontwikkelingen in de populatie, waarmee tegelijkertijd de eerste onderzoeksvraag 
wordt beantwoord.

3.1 Defi nities

Een indicatiebesluit bestaat uit een aantal delen. De basis wordt gevormd door de 
functies waarvoor mensen hulp nodig hebben. Bij het indicatiebesluit wordt daar-
naast per functie de omvang van de benodigde zorg in aantallen uren of dagdelen 
per week aangegeven en eventueel de leveringsvoorwaarde (ciz 2002c: 2-13). De 
leveringsvoorwaarde geeft aan hoe intensief het toezicht of hoe direct de beschik-
baarheid moet zijn. Bij de afbakening van de relevante populatie voor het onderzoek 
in dit rapport (zie § 3.2) wordt gekeken naar de geïndiceerde functies en naar de leve-
ringsvoorwaarden.

Functies
Vanaf 1 april 2003 worden indicaties in termen van functies gesteld. Er zijn zeven 
functies (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, active-
rende begeleiding, ondersteunende begeleiding, behandeling, verblijf ), maar op 
het indicatieformulier en ook in ons gegevensbestand worden er elf onderscheiden. 
Tabel 3.1 geeft de in het bestand voorkomende functies en het aantal maal dat ze 
geïndiceerd zijn. Uiteraard kan in één indicatiedossier meer dan één functie geïndi-
ceerd worden. Gemiddeld bevat een indicatiedossier 2,25 functies.

Voor dit onderzoek zijn vooral persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteu-
nende begeleiding van belang, omdat bij deze functies leveringsvoorwaarden horen 
die straks gebruikt worden om een precieze defi nitie van zorg op afroep te geven. 
Uiteraard zijn voor dit onderzoek ook de functies verblijf kort en verblijf lang van 
belang. Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij, of overnemen 
van lichaamsgebonden zorg, zoals hulp bij toiletgang, wassen, kleden, in/uit bed 
gaan en eten en drinken (cvz 2003). Verpleging omvat algemene verpleegkundige 
handelingen maar ook gespecialiseerde handelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om controle van lichaamsfuncties en wond- en/of stomaverzorging, maar ook om 
zaken als intraveneuze medicatietoediening en bloedtransfusie. Bij ondersteunende 
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begeleiding gaat het om het handhaven van de zelfredzaamheid en integratie in de 
samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan het helpen bij het regelen van dage-
lijkse zaken, het plannen en uitvoeren van taken en beheerszaken regelen, maar ook 
aan het begeleiden van sociale participatie bij een dreigend sociaal isolement. Zie 
voor meer details de bijlage bij cvz (2003).

Tabel 3.1
Functies in het GINO-bestand (aantal maal geïndiceerd en percentage van het totaal aantal indicatiedossiers)

1 HHV huishoudelijke verzorging 88.925 47,6
2 PVZ persoonlijke verzorging 95.148 51,0
3 VPL verpleging 89.735 48,1
4 ABG activerende begeleiding 9.729 5,2

ABD activerende begeleiding met dagopvang 1.425 0,8
5 OBG ondersteunende begeleiding 44.827 24,0

OBD ondersteunende begeleiding met dagopvang 20.731 11,1
6 BEH behandeling 5.603 3,0

BHV behandeling met verblijf 18.545 9,9
7 VBK verblijf kort 18.717 10,0

VBL verblijf lang 26.043 14,0
aantal indicatiedossiersa 186.670

a In een indicatiedossier kan meer dan één functie geïndiceerd worden.

Bron: GINO-RIO2004

Volgens de voorschriften van het ciz moet eerst worden vastgesteld dat er een 
gerechtvaardigde behoefte bestaat aan awbz-gefi nancierde hulp bij één van de func-
ties 2-6 in tabel 3.1 en kan daarna besloten worden of de zorg thuis georganiseerd 
kan worden of dat een (dus feitelijk aanvullende) indicatie voor de functie verblijf 
nodig is: ‘De formulering van de aanspraak “Verblijf” geeft aan dat er eerst moet zijn 
vastgesteld dat er een aanspraak bestaat op één of meer van de functies genoemd 
in art. 4 t/m 8 van het bza.17 Vervolgens moeten er redenen zijn om de geïndiceerde 
functies binnen het kader van de aanspraak “Verblijf” te bieden. De indicatiesteller 
moet zich afvragen of de cliënt in principe in staat is de zorg thuis te ontvangen, en 
zo ja, is er daarbij sprake van een bijzondere leveringsvoorwaarde.’ (ciz 2005a: 2).

Bij elke functie wordt de omvang in tijd aangegeven op basis van de indeling in klas-
sen. Voor de meeste functies bestaat een klasse uit het aantal uren per week nodig 
voor de betreffende functie. Bij de dagopvang (activerende begeleiding (abd) en 
ondersteunende begeleiding (obd)) is de indeling gebaseerd op dagdelen per week, 
terwijl bij de indicaties voor verblijf een aantal etmalen per week wordt aangegeven. 

17 bza = Besluit Zorgaanspraken awbz (Staatsblad, 2002).
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Als de functie behandeling is geïndiceerd, wordt geen omvang in tijd aangegeven. In 
het gegevensbestand zijn alle indelingen omgerekend naar aantallen uren per week. 
Bij de indicaties voor (lang én kort) verblijf wordt overigens vrijwel altijd de zwaarste 
klasse (zeven etmalen, dus continu) geïndiceerd.

Leveringsvoorwaarden
Voor een drietal functies, te weten persoonlijke verzorging (pvz), verpleging (vpl) en 
ondersteunende begeleiding (obg), worden leveringsvoorwaarden opgenomen in het 
indicatiebesluit. De leveringsvoorwaarden geven aan hoe de geïndiceerde functies 
geleverd moeten worden (ciz 2005b: 7-8): (A) op afspraak op geplande tijden, (B) 
volgens afspraak én direct oproepbaar, (C) voortdurend in de nabijheid, of (D) 24 uur 
per dag direct aanwezig (zie ciz 2006a voor meer details). Bij de leveringsvoorwaar-
den A en B ligt het initiatief voor de zorginzet vooral bij de cliënt, deze is zelf in staat 
om de regie te voeren. Als de cliënt bijvoorbeeld aangewezen is op hulp bij de toilet-
gang of als er valrisico bestaat, maar de cliënt zelf nog in staat is om alarm te slaan, 
dan ligt leveringsvoorwaarde B voor de hand. Wanneer dat in verminderde mate het 
geval is en dus meer toezicht noodzakelijk is, komen leveringsvoorwaarden C en D 
in beeld. In situaties waarin het voldoende is om met enige regelmaat na te gaan of 
zorgverlening nodig is, is leveringsvoorwaarde C de geëigende indicatie, maar wan-
neer toezicht en ingrijpen feitelijk 24 uur per dag noodzakelijk is om gevaarlijk situa-
ties te voorkomen, moet leveringsvoorwaarde D geïndiceerd worden.

Tabel 3.2 geeft aan hoe vaak de verschillende leveringsvoorwaarden geïndi-
ceerd worden bij elk van de functies; in tabel 3.2a en 3.2b worden de totalen van 
tabel 3.2 gesplitst naar personen die zorg thuis geïndiceerd hebben gekregen en 
personen die verblijf geïndiceerd hebben gekregen. In een aantal gevallen is de 
leveringsvoorwaarde niet opgegeven. In dat geval valt de waarneming onder ‘niet 
bekend’. De kolom ‘maximum’ geeft per persoon de zwaarste leveringsvoorwaarde 
die is geïndiceerd. Bij de functies huishoudelijke verzorging (hhv), activerende 
begeleiding (abg) en behandeling met of zonder verblijf (bhv en beh) is geen 
leveringsvoorwaarde geregistreerd. In tabel 3.2 vallen die onder de groep ‘geen 
leveringsvoorwaarde nodig’, maar in feite kan men ervan uitgaan dat deze zorg ‘op 
afspraak gepland’ zal zijn (leveringsvoorwaarde A). Ook bij activerende begeleiding 
met dagopvang (abd) en ondersteunende begeleiding met dagopvang (obd) is geen 
leveringsvoorwaarde gespecifi ceerd, maar is wel aangegeven of er vanuit de awbz 
vervoer van of naar de instelling voor de dagactiviteit nodig is. Net als bij de eerder-
genoemde functies kan ook hier worden verondersteld dat in feite de leveringsvoor-
waarde A van toepassing is. In tabel 3.2 rangschikken we deze waarnemingen echter 
onder ‘geen leveringsvoorwaarde nodig’.

De functie verblijf lang (vbl) is per defi nitie 24 uur per dag aanwezig en vereist 
dus ook geen leveringsvoorwaarde. Toch worden ook bij de meeste mensen met een 
indicatie voor verblijf leveringsvoorwaarden gevonden: bij een indicatie voor verblijf 
hoort namelijk ook ten minste een andere functie die aangeeft waarom het verblijf 
noodzakelijk is (ciz 2005b: 5). Bij die functie hoort vervolgens een leveringsvoor-
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waarde. Bij een indicatie voor verblijf (lang en kort) is de functie huishoudelijke 
verzorging per defi nitie inbegrepen en wordt deze niet afzonderlijk geïndiceerd 
(cvz 2003: 16). Een indicatiebesluit waarin iemand zowel huishoudelijke verzorging 
(hhv) als verblijf krijgt voorgeschreven, komt dan ook niet voor in het onderzoeks-
bestand.

Tabel 3.2
Leveringsvoorwaarden in het GINO-bestand

PVZ (%) VPL (%) OBG (%) maximum (%)

A op afspraak gepland 49.939 52,5 56.156 62,6 16.034 35,8 77.930 41,8
B op afspraak + direct afroepbaar 11.218 11,8 11.700 13,0 7.380 16,5 14.368 7,7
C voortdurend in de nabijheid 12.835 13,5 7.629 8,5 11.151 24,9 16.320 8,7
D 24 uur per dag direct aanwezig 12.528 13,2 6.832 7,6 6.910 15,4 14.825 7,9

geen leveringsvoorwaarde nodig 51.488 27,6
niet bekend 8.628 9,1 7.418 8,3 3.352 7,5 11.739 6,3
aantal maal geïndiceerd 95.148 100 89.735 100 44.827 100 186.670 100

Bron: GINO-RIO2004

Tabel 3.2a
Leveringsvoorwaarden in het GINO-bestand: zorg thuis (zonder verblijfsindicatie)

PVZ (%) VPL (%) OBG (%) maximum (%)

A op afspraak gepland 42.741 78,2 44.926 81,3 9.957 69,3 71.899 50,6
B op afspraak + direct afroepbaar 4.852 8,9 3.956 7,2 2.159 15,0 7.771 5,5
C voortdurend in de nabijheid 1.171 2,1 1.017 1,8 936 6,5 2.297 1,6
D 24 uur per dag direct aanwezig 407 0,7 360 0,7 185 1,3 708 0,5

geen leveringsvoorwaarde nodig 50.500 35,6
niet bekend 5.504 10,1 5.013 9,1 1.128 7,9 8.826 6,2
aantal maal geïndiceerd 54.675 100 55.272 100 14.365 100 142.001 100

Bron: GINO-RIO2004

Persoonlijke verzorging wordt in ruim 50% van de gevallen geïndiceerd met leve-
ringsvoorwaarde A. Dit is zeker het geval als men geen indicatie voor verblijf heeft 
gekregen. In dat geval krijgt men in 8 van de 10 gevallen leveringsvoorwaarde A geïn-
diceerd. Als men wel een indicatie voor verblijf heeft gekregen, dan wordt in bijna 
60% van de gevallen leveringsvoorwaarde C of D geïndiceerd.

Min of meer hetzelfde verhaal geldt voor verpleging, alleen zien we hier dat bij een 
indicatie voor verblijf de indicaties voor verpleging in 55% van de gevallen gepaard 
gaan met leveringsvoorwaarde A of B. Bij verpleging horen dus in het algemeen lich-
tere leveringsvoorwaarden: zowel bij zorg thuis als bij verblijf.
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Tabel 3.2b
Leveringsvoorwaarden in het GINO-bestand: zorg in instelling (met verblijfsindicatie)

PVZ (%) VPL (%) OBG (%) maximum (%)

A op afspraak gepland 7.198 17,8 11.230 32,6 6.077 20,0 6.031 13,5
B op afspraak + direct afroepbaar 6.366 15,7 7.744 22,5 5.221 17,1 6.597 14,8
C voortdurend in de nabijheid 11.664 28,8 6.612 19,2 10.215 33,5 14.023 31,4
D 24 uur per dag direct aanwezig 12.121 30,0 6.472 18,8 6.725 22,1 14.117 31,6

geen leveringsvoorwaarde nodig 988 2,2
niet bekend 3.124 7,7 2.405 7,0 2.224 7,3 2.913 6,5
aantal maal geïndiceerd 40.473 100 34.463 100 30.462 100 44.669 100

Bron: GINO-RIO2004

Bij ondersteunende begeleiding komt een minder duidelijk beeld naar voren. Hier 
worden vooral de leveringsvoorwaarden A of C geïndiceerd (bij elkaar in 60% van de 
gevallen). Ondersteunende begeleiding wordt minder vaak geïndiceerd zonder een 
indicatie voor verblijf, maar als het gebeurt, is het in 7 van de 10 keer met leverings-
voorwaarde A. Als de indicatie voor ondersteunende begeleiding gepaard gaat met 
een indicatie voor verblijf, hoort daarbij in 55% van de gevallen leveringsvoorwaarde 
C of D.

De ‘maximum’-kolom in tabel 3.2, 3.2a en 3.2b geeft de zwaarste leveringsvoor-
waarde aan die iemand geïndiceerd heeft gekregen. In totaal heeft bijna 28% geen 
leveringsvoorwaarde nodig. Het gaat hier om personen die alleen functies zonder 
leveringsvoorwaarde (dus hhv, abg, abd, obd, beh of bhv) geïndiceerd hebben 
gekregen. Als men geen indicatie voor verblijf heeft gekregen, krijgt men in bijna 
negen van de tien gevallen functies met leveringsvoorwaarde A of functies zonder 
leveringsvoorwaarden geïndiceerd. Leveringsvoorwaarde D komt nauwelijks voor 
in combinatie met zorg thuis. Het bijbehorende permanente toezicht gaat in feite 
samen met verblijf (cvz 2003: 17)18. Als men wel een indicatie voor verblijf heeft 
gekregen, krijgt men daarentegen in zes van de tien gevallen een functie met leve-
ringsvoorwaarde C of D geïndiceerd. Bij verblijf komt het slechts in 2% van de geval-
len voor dat men geen leveringsvoorwaarde nodig heeft.19

18 Zorg op afroep met leveringsvoorwaarde C (voortdurende in de nabijheid) of D (24 uur 
per dag direct aanwezig) komen relatief weinig voor, maar worden wel geïndiceerd. 
Vooral zorg op afroep met leveringsvoorwaarde D lijkt nauwelijks denkbaar. In bijlage 
C (gepubliceerd op internet: www.scp.nl/lieverthuis) worden deze twee groepen nader 
bekeken en met elkaar vergeleken.

19 Verblijf met leveringsvoorwaarde A wordt relatief vaak aan jonge mannen geïndiceerd 
(tot 40 jaar). Verder krijgen personen met leveringsvoorwaarde A minder vaak een 
indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding. 
Ook hebben ze vaker psychosociale problemen. Mogelijk gaat het hier gedeeltelijk om 
personen uit de ggz, zie ook bijlage B (op internet).
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In 6% van de gevallen is er geen leveringsvoorwaarde opgegeven, terwijl dat wel had 
moeten gebeuren. Dit komt zowel (en vooral) voor rekening van mensen die geïndi-
ceerd zijn voor verblijf, als voor mensen die zijn geïndiceerd voor zorg thuis.

In het algemeen kan worden gesteld dat mensen die zorg thuis ontvangen, 
meestal zorg ontvangen zonder leveringsvoorwaarde of met leveringsvoorwaarde A. 
Personen die een indicatie voor verblijf hebben gekregen, ontvangen vaker leverings-
voorwaarde C of D dan A of B.

Defi nitie van zorg op afroep
Zorg op afroep is een diffuus begrip waar geen vastomlijnde defi nitie voor bestaat. 
Vanuit aanbieders van clusterwoningen20 gezien is alle zorg die zij leveren zorg op 
afroep: als de cliënt erom vraagt moet zorg gegeven worden. Het kan hierbij dus 
ook gaan om een verzoek om te helpen bij het naar bed gaan na het zien van een late 
fi lm op televisie. Vanuit de thuiszorg bezien dient zorg op afroep toch vaak ook een 
zeker ‘planbaar’ karakter te hebben. Vaak is het voor een thuiszorgorganisatie niet 
mogelijk om aan alle verzoeken direct te voldoen, omdat daarvoor de mankracht ont-
breekt. Hoeksma en Oomen (2005) verbinden het begrip ‘verzorgd wonen’ (zie § 2.1) 
aan de leveringsvoorwaarden B en C, waarbij ze aangeven dat het voor personen 
die ‘verzorgd wonen’ van belang is dat er 24 uur per dag een zorgverlener op afroep 
beschikbaar is. Gezien dit verschil in opvattingen moet duidelijk worden aangegeven 
wat in dit onderzoek wordt verstaan onder ‘zorg op afroep’.

Voor dit onderzoek defi niëren we een indicatie voor ‘zorg op afroep’ als:
een indicatie voor ten minste één functie met leveringsvoorwaarde B, C of D, zonder dat 
deze indicatie gepaard gaat met een indicatie voor verblijf.

Vaak zal er verder onderscheid naar ‘lichte’ en ‘zware’ leveringsvoorwaarden 
gemaakt worden. De zware leveringsvoorwaarden (C en D) hebben een iets ander 
karakter omdat een deel van het initiatief voor het geven van zorg ligt bij de zorgver-
lener, terwijl bij leveringsvoorwaarde B het initiatief (om zorg op te roepen) in prin-
cipe geheel bij de cliënt ligt.

Er zijn drie functies waarvoor de leveringsvoorwaarden B, C en D kunnen gelden: 
persoonlijke verzorging (pvz), verpleging (vpl) en ondersteunende begeleiding 
(obg). We kijken naar de zwaarst afgegeven leveringsvoorwaarde: als iemand een 
indicatie heeft voor een functie zonder leveringsvoorwaarden of met leveringsvoor-
waarde A, maar daarbij ook een indicatie heeft voor een functie met leveringsvoor-
waarde B, C of D, dan wordt deze persoon tot de ‘zorg op afroep’-groep gerekend.

Onder verblijf verstaan we een indicatie voor verblijf kort of verblijf lang, ongeacht 
de leveringsvoorwaarden die zijn afgegeven bij de onderliggende functies. Indica-
ties voor behandeling met verblijf (bhv) gaan in 98% van de gevallen gepaard met 

20 Min of meer zelfstandige woningen, waarbij 24 uur per dag op aanvraag zorg beschik-
baar is. Vaak zijn de woningen gebouwd in een cluster van 12 tot 18 woningen met een 
hulppost.
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een indicatie voor verblijf kort of verblijf lang. In de resterende 2% is er dus wel een 
indicatie voor bhv, maar is het onduidelijk of deze indicatie gepaard gaat met verblijf 
lang of kort. We hebben verondersteld dat het in deze gevallen gaat om verblijf kort.21 
Verblijf wordt in dit rapport ook wel aangeduid als opname of zorg in een instelling.

3.2 Af bakening van de relevante populatie

In deze paragraaf zal aangegeven worden hoe we de onderzoekspopulatie hebben 
afgebakend die in hoofdstuk 4 centraal zal staan. Eerder is in paragraaf 2.3 beschre-
ven hoe de registraties van negentien ciz-kantoren door gino en abf Research zijn 
geselecteerd en geordend tot een voor analyses bruikbaar bestand van 186.670 indi-
catiedossiers. Omdat onze onderzoeksvragen betrekking hebben op een vergelijking 
van indicaties voor verblijf met indicaties voor zorg op afroep, zijn niet alle dossiers 
voor ons onderzoek van belang. In paragraaf 3.1 is uitgebreid aangegeven hoe we 
deze begrippen voor het onderzoek hebben gedefi nieerd. De praktische invulling 
van de afbakening komt in deze paragraaf aan de orde.

De belangrijkste afbakening is dat we voor de analyses alleen die indicaties nodig 
hebben waarbij zorg op afroep of verblijf een relevante afweging is geweest. We 
willen immers onderzoeken welke factoren bij deze afweging een rol spelen. Zorg-
aanvragen waarbij deze afweging nooit aan de orde geweest is, zullen ons niets 
vertellen over die factoren. We weten echter niet welke ‘alternatieve’ combinaties 
van functies door de indicatiesteller zijn overwogen: we kennen alleen het geregi-
streerde indicatiebesluit. Het ligt echter voor de hand dat bij zorgvragen waarbij 
uitsluitend zorg thuis op afspraak of zonder leveringsvoorwaarden is geïndiceerd, 
het erg onwaarschijnlijk is dat ook een mogelijke indicatie voor verblijf aan de orde 
is geweest. Alleen indicaties waarbij ten minste zorg op afroep (leveringsvoorwaar-
den B, C of D) óf verblijf is geïndiceerd, worden verder in het onderzoek betrokken. 
Dit betekent dat 131.225 indicatiedossiers voortaan buiten beschouwing blijven: 
dit betreft vooral dossiers waarin enkelvoudige huishoudelijke hulp is geïndiceerd, 
of verpleging of persoonlijke verzorging maar met leveringsvoorwaarde A. Ook 
verdwijnen alle indicaties voor uitsluitend behandeling of activerende begeleiding, 
maar we zagen al in tabel 3.1 dat het dan om kleinere aantallen gaat. Daarnaast 
worden ook 988 indicatiebesluiten waarin wel verblijf maar geen persoonlijke ver-
zorging, verpleging of ondersteunende begeleiding is geïndiceerd, niet meegenomen 
(zie tabel 3.2c). Het betreft vooral besluiten waarbij naast verblijf ook behandeling of 
ondersteunende begeleiding in de dagopvang is geïndiceerd.

21 Voor verblijf lang gelden strenge voorwaarden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand 
verblijf lang zal krijgen zonder een expliciete indicatie hiervoor. Het aantal indicaties 
voor bhv zonder een verblijfsindicatie komt overigens vooral (72%) voor in de eerste 
helft van de waarnemingsperiode.
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Na deze selectie hebben we nog 54.457 dossiers over. Deze worden niet allemaal in 
de analyses meegenomen. Er worden nog enkele selecties toegepast om tot een zo 
goed mogelijk onderzoeksbestand met relevante dossiers te komen. Zo kiezen we 
ervoor om cliënten waarbij als reden (of medische diagnose) is aangegeven dat het 
om een zwangerschap gaat niet mee te nemen (44 dossiers). Dit betreft een duidelijk 
herkenbare groep met specifi eke problemen, waarbij de afwegingen van de indica-
tiesteller waarschijnlijk afwijken van andere zorgaanvragen. Verder laten we ook 
212 indicaties buiten beschouwing waarbij als reden een verstandelijke handicap is 
aangegeven. In paragraaf 2.3 is aangegeven dat indicaties gedaan door een catego-
raal indicatieorgaan voor de zorg verstandelijk gehandicapten in een voorfase zijn 
verwijderd. Het ligt dan voor de hand om ook de resterende indicaties wegens een 
verstandelijke handicap buiten beschouwing te laten.22 Bovendien geldt ook voor 
verstandelijk gehandicapten dat specifi eke factoren een rol een zullen spelen in de 
afwegingen, die anders zijn dan bij het merendeel van de indicaties. Door de relatief 
kleine omvang van de groep zullen de specifi eke factoren niet of nauwelijks naar 
voren kunnen komen in de analyses.

Buiten beschouwing blijven ook de cliënten die bij één of meer aanvragen aange-
ven in een instelling te wonen (767 dossiers). Cliënten die op het moment van een 
indicatiestelling al in een instelling verblijven, hebben waarschijnlijk minder kans 
op een indicatie voor zorg thuis. Vaak zal de eerder gebruikte zelfstandige woning 
al verhuurd of verkocht zijn en is een terugkeer naar zelfstandig wonen moeilijk 
te realiseren. Ook verwijderen we cliënten waarvoor bij een indicatiebesluit geen 
beperking, diagnose of reden is aangegeven. Hierbij gaat het om 854 dossiers; in 
veel dossiers zijn ze niet alle drie opgenomen maar het gebeurt dus vrijwel nooit 
dat ze alle drie ontbreken. Als dat het geval is, ontbreekt in feite de rechtvaardiging 
voor het indicatiebesluit. We weten niet of het hier om fouten in de registratie gaat, 
of dat er andere gronden zijn waarop het besluit gerechtvaardigd is. Verder worden 
555 dossiers verwijderd waarin waarschijnlijk fouten in de registratie zijn geslopen: 
mensen die jonger zijn dan 16 jaar maar wel gehuwd, kinderen hebben, alleenstaand 
zijn, of die als reden ouderdom/verminderde zelfredzaamheid opgeven, achten we 
onwaarschijnlijk, en dat geldt ook voor weduwen jonger dan 18 jaar.

Een laatste selectie betreft onze keuze om alleen de indicatiedossiers met een 
besluitdatum tussen 1 oktober 2003 en 30 september 2004 in de analyses te betrek-
ken. Het begin van de gegevensverzameling, 1 april 2003, valt samen met de invoe-
ring van de functionele indicatiestelling. Verschillen tussen ciz-kantoren in de 
snelheid van invoering en opbouw van ervaring met de nieuwe wijze van indice-

22 Een afzonderlijk onderzoek naar de afweging zorg op afroep versus verblijf bij verstan-
delijk gehandicapten zou interessant zijn, omdat de afweging waarschijnlijk op andere 
gronden plaatsvindt dan bij verpleging en verzorging. Met de huidige gegevens is zo’n 
onderzoek niet goed mogelijk, maar moet het in de nabije toekomst wel mogelijk zijn 
omdat de indicatiestelling voor verstandelijk gehandicapten inmiddels overal door de 
ciz-kantoren wordt gedaan. 
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ren kunnen betekenen dat in de eerste maanden de afwegingen anders gemaakt 
of geregistreerd worden dan daarna en dat er verschillen tussen de instellingen 
 geregistreerd kunnen worden zonder dat er feitelijk veranderingen plaats hebben 
gevonden in de indicatiestelling. Onduidelijk is hoe lang de opstartfases geduurd 
hebben, maar het lijkt realistisch dat na een half jaar de grootste complicaties opge-
lost zullen zijn. Daarmee houden we een periode van exact één jaar over waarop we 
de analyses zullen uitvoeren.

Na al deze selecties bestaat het onderzoeksbestand uit 38.469 indicatiebesluiten. In 
hoofdstuk 4 wordt het bestand gebruikt om na te gaan welke verschillen er zijn tussen 
de geïndiceerden voor zorg op afroep en voor verblijf. De twee groepen worden verder 
opgesplitst, omdat de groepen – en dan vooral verblijf – erg breed zijn. Door ook 
binnen zorg op afroep en verblijf kleinere groepen te onderscheiden, kunnen de ver-
schillen beter in kaart gebracht worden. In paragraaf 3.3 zal daar nader op ingegaan 
worden en wordt iets over mogelijke trendmatige ontwikkelingen gezegd.

3.3 Trends in de relevante populatie

Bij de vraag hoe het aantal indicaties voor verblijf en zorg op afroep zich ontwikkeld 
heeft (onderzoeksvraag 1), is alleen het uiteindelijke indicatiebesluit onderwerp van 
onderzoek en zijn de achtergrondkenmerken van de cliënten niet van belang. In deze 
paragraaf wordt de ontwikkeling in de aantallen indicaties voor verblijf en zorg op 
afroep bij de beschikbare rio’s in beeld gebracht. Omdat het onderzoeksbestand 
slechts een beperkt aantal rio’s bevat, kijken we niet naar het totaal aantal indica-
ties, om mogelijke verwarring met landelijke totalen te voorkomen. Daarom hebben 
we ervoor gekozen om in deze paragraaf te kijken naar het relatief aantal indicaties. 
In ons gegevensbestand gaat het in de periode oktober 2003-september 2004 maan-
delijks om ongeveer 3.200 indicaties, waarbij de in tabel 2.1 gevonden stijgende ten-
dens zich ook voor lijkt te doen.23

23 Naast de redenen die we in dit onderzoek bekijken, kan de toename van zorg op afroep 
ook veroorzaakt worden doordat het een relatief nieuw product betreft. In het verleden 
is vaker gebleken dat nieuwe producten hun eigen vraag ‘creëren’ omdat er informatie-
asymmetrie bestaat tussen aanbieders en vragers, waardoor aanbieders invloed hebben 
op de zorgvraag (aanbodgeïnduceerde vraag; zie Van Doorslaer en Schut 2001: 77-84, 
Cullis et al. 2000). Ook aanbieders hebben op de groei van zorg op afroep ingespeeld 
door hun producten aan te passen en zich te profi leren als leveranciers van 24 uurszorg. 
Zorg op afroep als zodanig is geen product, maar de leveringsvoorwaarden vormen een 
basis voor onderhandeling van de zorgaanbieder met het zorgkantoor over een toeslag 
voor bijvoorbeeld 24 uurszorg (ctg/zaio 2005).
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In de onderzochte periode neemt het aandeel indicaties voor zorg op afroep licht 
toe (van 17% naar 22%), en dus het aandeel indicaties voor verblijf af (van 83% naar 
78%). Verblijf bestaat uit twee nogal verschillende vormen van zorg: verblijf kort en 
verblijf lang. Een kortdurend verblijf lijkt vooral bedoeld om mensen na bijvoorbeeld 
een ongeval te laten revalideren, maar met uitdrukkelijk de intentie om een terug-
keer naar de thuissituatie mogelijk te maken. Dit ligt natuurlijk anders bij mensen 
die bijvoorbeeld aan dementie lijden: dan gaat het om een onomkeerbare aandoe-
ning en is een afname van de zorgbehoefte niet meer te verwachten en ligt een defi -
nitief, langdurig verblijf in een instelling voor de hand. Dit valt ook terug te zien in 
het formele onderscheid tussen deze twee vormen van verblijf: bij verblijf lang wordt 
de cliënt ingeschreven op het adres van de intramurale instelling, terwijl bij kort 
verblijf de eigen, zelfstandige woning het hoofdadres blijft (ciz 2005b: § 4.4).24

Om recht te doen aan dit onderscheid, is verblijf in fi guur 3.1 uitgesplitst naar 
verblijf kort en verblijf lang. We zien dat het aandeel indicaties voor verblijf kort min 
of meer constant blijft (de middelste lijn), terwijl het aandeel indicaties voor verblijf 
lang afneemt (bovenste lijn).25 Het aandeel indicaties voor verblijf kort blijkt inder-
daad niet signifi cant te veranderen, terwijl het aandeel indicaties voor verblijf lang 
wel signifi cant afneemt.26 Er lijkt een verschuiving te hebben plaatsgevonden van 
verblijf lang naar zorg op afroep.

24 Verblijf kort wordt in 95% van de gevallen geïndiceerd voor 7x24=168 uur per week, 
oftewel volcontinu. In de overige 5% van de gevallen is er sprake van respijtzorg of 
observatie om een stoornis te achterhalen (ciz 2005b: 11).

25  In 401 gevallen is er indicatie gegeven voor verblijf kort én verblijf lang. Deze personen 
worden tot de groep met verblijf lang gerekend.

26  De signifi cantie is bepaald door een regressie uit te voeren met als verklarende varia-
bele een lineaire trend en te kijken of de parameter van deze trend signifi cant verschil-
lend van nul is.
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Figuur 3.1
Aandeel indicaties voor zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang (maandelijks, percentueel)

Bron: GINO-RIO2004  
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Een verdere uitsplitsing wordt gegeven in fi guur 3.2 en fi guur 3.3. Hier wordt 
onderscheid gemaakt naar leveringsvoorwaarde: we hebben ervoor gekozen om de 
leveringsvoorwaarden te splitsen in een ‘lichte’ groep (geen, A en B) en een ‘zware’ 
groep (C en D).27 Voor dit onderscheid is gekozen omdat een indeling naar afzonder-
lijke leveringsvoorwaarden zou leiden tot te kleine groepen; vooral zorg thuis met 
leveringsvoorwaarde D komt nauwelijks voor. Voor zorg op afroep komt de lichte 
groep neer op leveringsvoorwaarde B, omdat zorg thuis met leveringsvoorwaarde A 
niet onder onze defi nitie van zorg op afroep valt. Een inhoudelijk argument voor het 
onderscheid in lichte en zware leveringsvoorwaarden is dat personen die zorg met 
lichte leveringsvoorwaarden ontvangen in principe nog zelfstandig kunnen functi-
oneren. Dit is bij de zware leveringsvoorwaarden niet het geval. Bij deze leverings-
voorwaarden is er sprake van een zodanig verlies van regie over het leven dat toezicht 
door de hulpverlener noodzakelijk wordt (ciz 2006a). Bij de zwaarste leveringsvoor-
waarde (D) is het zelfs zo dat er direct ingegrepen moet kunnen worden, omdat de 
cliënten zelf niet meer kunnen inschatten of ze hulp nodig hebben. De verwachting 

27  ‘Geen leveringsvoorwaarde’ komt alleen voor in combinatie met verblijf, maar zou 
niet voor moeten komen. Er is immers een indicatie voor persoonlijke verzorging, 
verpleging of ondersteunende begeleiding afgegeven, en daarbij hoort in principe een 
leveringsvoorwaarde. Een vergelijking van de indicaties zonder leveringsvoorwaarden 
met de overige indicaties voor verblijf, leert dat de kenmerken van mensen met een 
indicatie zonder leveringsvoorwaarden vooral overeenkomen met die van de mensen 
die leveringsvoorwaarde B hebben gekregen. Dit wordt bevestigd als wordt gekeken 
naar het aantal uren per week dat wordt geïndiceerd. De indeling van ‘geen’ bij de lichte 
leveringsvoorwaarden ligt daarom meer voor de hand te liggen dan een indeling bij de 
zware leveringsvoorwaarden.
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is dat de drie groepen van zorg met lichte leveringsvoorwaarden eerder substituten 
voor elkaar zullen zijn dan voor een vorm van zorg met zware leveringsvoorwaarden.

In fi guur 3.2 valt te zien dat het aandeel indicaties voor verblijf kort met lichte 
leveringsvoorwaarden (geen, A of B) en zwaardere leveringsvoorwaarden (C of D) 
redelijk varieert binnen de waarnemingsperiode. Voor de lichte leveringsvoorwaar-
den kan een mild dalende tendens worden waargenomen (niet signifi cant) en voor 
de zwaardere leveringsvoorwaarden juist een voorzichtig stijgende tendens (wel 
signifi cant).

Figuur 3.2
Aandeel indicaties voor verblijf kort naar leveringsvoorwaarde (percentueel, maandelijks)

Bron: GINO-RIO2004  
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In fi guur 3.3 is te zien dat het aandeel indicaties voor verblijf lang en zorg op afroep 
met zwaardere leveringsvoorwaarden relatief constant blijft (geen signifi cante 
verandering). In fi guur 3.1 was te zien dat zorg op afroep toeneemt. Uit fi guur 3.3 
blijkt dat deze toename vooral voor rekening komt van de zorg met een relatief lichte 
leveringsvoorwaarde (B). Deze stijgt signifi cant van 12% naar een kleine 17%. Aan de 
andere kant wordt de daling bij verblijf lang vooral veroorzaakt door een signifi cante 
afname van de indicaties met lichte leveringsvoorwaarden (van 17% naar 12%). Hier-
uit kan worden geconcludeerd dat zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden 
een alternatief lijkt te zijn voor verblijf lang met lichte leveringsvoorwaarden.
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Figuur 3.3
Aandeel indicaties voor zorg op afroep en verblijf lang naar leveringsvoorwaarde (maandelijks, percentueel)
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Omdat verblijf lang met lichte leveringsvoorwaarden bestaat uit drie componen-
ten (geen leveringsvoorwaarde, A en B), wordt in fi guur 3.4 de ontwikkeling per 
leveringsvoorwaarde weergegeven. In deze fi guur is te zien dat vooral verblijf lang 
zonder leveringsvoorwaarden sterk (en signifi cant) afneemt en vrijwel niet meer 
voorkomt. Aangezien het hier indicaties betreft waarbij ten onrechte geen leve-
ringsvoorwaarde is geïndiceerd, kan deze afname een gevolg zijn van de nieuwe 
protocollen: er moet voor een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging of 
ondersteunende begeleiding altijd een leveringsvoorwaarde worden geïndiceerd. De 
afname van het aandeel indicaties zonder leveringsvoorwaarden heeft echter niet 
geleid tot een toename van het aandeel indicaties met leveringsvoorwaarde A of B: 
deze aandelen wisselen sterk en voor de ontwikkeling in de aandelen indicaties valt 
dan ook geen signifi cante trend waar te nemen. Waarschijnlijk heeft hier een sub-
stitutie plaatsgevonden van verblijf lang zonder leveringsvoorwaarde naar zorg op 
afroep met leveringsvoorwaarde B (zie ook fi guur 3.3).

In fi guur 3.3 viel te zien dat er voor de zware leveringsvoorwaarden (C en D) 
geen trend naar voren kwam. Uitsplitsing van de zware leveringsvoorwaarden in 
fi guur 3.4 laat zien dat er een daling plaatsvindt bij leveringsvoorwaarde D en een 
stijging bij leveringsvoorwaarde C. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er bij ver-
blijf lang een verplaatsing heeft plaatsgevonden van leveringsvoorwaarde D naar C.
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Figuur 3.4
Aandeel indicaties voor verblijf lang naar leveringsvoorwaarde (maandelijks, percentueel)
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De conclusie is dus dat we vooral een toename zien van het aandeel indicaties voor 
zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden en een afname van het aandeel 
indicaties voor verblijf lang met lichte leveringsvoorwaarden. Dit lijkt een aanwij-
zing dat mensen die zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden nodig hebben, 
deze zorg nu meer thuis krijgen geïndiceerd dan in combinatie met verblijf. Er dient 
hierbij wel opgemerkt te worden dat dit effect ook (mede) veroorzaakt kan zijn door 
een veranderende indicatiestelling ten gevolg van de (naderende) invoering van de 
nieuwe indicatieprotocollen (zie ook § 2.2.1).

Uit recentere gegevens over 2005 blijkt dat het aandeel indicaties voor verblijf licht 
daalt (ciz 2006b). De gegevens in ciz (2006b) worden niet verder uitgesplitst naar 
leveringsvoorwaarde. Omdat uit deze paragraaf blijkt dat de verandering in het aan-
deel indicaties vooral plaatsvindt op het niveau van de leveringsvoorwaarden, is het 
onduidelijk of de ontwikkelingen die in deze paragraaf worden geconstateerd voor 
2003-2004 zich wel of niet verder hebben voortgezet in 2005.

Een andere insteek is om te kijken naar de ontwikkeling per leveringsvoorwaarde. 
We kijken hierbij niet naar de ontwikkeling van het aantal indicaties per leverings-
voorwaarde, maar naar de onderverdeling in zorg op afroep en verblijf binnen de 
leveringsvoorwaarde. Als er binnen het aandeel indicaties per leveringsvoorwaarde 
een relatieve verschuiving van verblijf naar zorg op afroep plaatsvindt, is dit een 
aanwijzing dat er extramuralisering plaatsvindt. Deze trends hebben we niet in een 
fi guur gezet, maar worden hier kort besproken. Voor leveringsvoorwaarde B zien we 
dat gemiddeld 54% zorg op afroep krijgt. Het aandeel van verblijf kort is een vijfde en 
voor verblijf lang een kwart. Een trend valt er niet waar te nemen. Ook bij leverings-
voorwaarde C zien we geen trend. Meer dan de helft (56%) ontvangt verblijf lang, 
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31% krijgt verblijf kort en slechts 14% krijgt zorg op afroep. Nog uitgesprokener is 
het beeld bij leveringsvoorwaarde D: hier ontvangt slechts 5% zorg op afroep. Ook 
hier ontvangt meer dan de helft (56%) verblijf lang en de resterende 40% ontvangt 
verblijf kort. Hier zien we een daling van het aandeel voor verblijf lang ten gunste 
van verblijf kort. Kortom: op basis van de ontwikkelingen binnen de leveringsvoor-
waarde zijn er minder sterke aanwijzingen voor extramuralisering.

3.4 Samenvatting

Zorg op afroep wordt voor dit onderzoek gedefi nieerd als zorg waarbij het gaat om 
een indicatie voor ten minste één functie met leveringsvoorwaarde B, C of D, zonder 
dat deze indicatie gepaard gaat met een indicatie voor verblijf. Dit betekent dat het 
voor ten minste een deel van de zorg noodzakelijk is dat deze direct oproepbaar of 
voortdurend in de nabijheid is, of dat deze zelfs 24 uur per dag direct aanwezig moet 
kunnen zijn. Onder verblijf wordt in dit onderzoek verblijf kort en verblijf lang ver-
staan.

Voor het onderzoek zijn er verschillende selecties gemaakt uit het gino-rio2004-
bestand. Hierna blijven er 38.469 indicatiebesluiten over betreffende de periode 
1 oktober 2003 tot 30 september 2004 waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd 
naar de ontwikkeling van de (relatieve) aantallen indicaties voor verblijf en zorg op 
afroep.

Er is een signifi cante afname van het aandeel indicaties voor verblijf en een sig-
nifi cante toename van het aandeel indicaties voor zorg op afroep. Wanneer er een 
onderscheid wordt gemaakt tussen verblijf lang en verblijf kort, blijkt er alleen een 
signifi cante afname bij verblijf lang. Als dit onderscheid verder wordt uitgesplitst 
voor de leveringsvoorwaarden, blijkt er bij verblijf lang een sterke daling te zijn bij 
de lichte leveringsvoorwaarden en is er voor zorg thuis juist een signifi cante stijging 
te constateren bij de lichte leveringsvoorwaarden. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
mensen die zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden nodig hebben, deze 
zorg nu meer thuis krijgen geïndiceerd dan in combinatie met verblijf lang.
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4 Afweging tussen verblijf en zorg op afroep

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke factoren bepalend zijn in de afweging van de 
indicaties voor zorg op afroep of verblijf in verband met verzorging en verpleging. Er 
wordt getracht een antwoord te geven op de tweede onderzoeksvraag: welke factoren 
spelen een rol in de verklaring van de in paragraaf 3.2 geconstateerde trends in de 
relevante populatie?

Eerst wordt op deze vraag ingegaan door een beschrijving van de kenmerken van 
de cliënten met indicaties voor zorg op afroep respectievelijk verblijf te geven. In de 
beschrijvende tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende zes groepen 
(zie ook § 3.3): zorg thuis met lichte leveringsvoorwaarden (B), zorg thuis met zware 
leveringsvoorwaarden (C en D), verblijf kort en verblijf lang, beide verder onderver-
deeld naar lichte (geen, A, B) en zware leveringsvoorwaarden (C, D). De volgende 
paragraaf geeft inzicht in de rol die verschillende factoren spelen bij de indicatie-
stelling. Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt naar leveringsvoorwaarden. Het 
hoofdstuk sluit af met een concluderende paragraaf.

4.1 Beschrijving van de cliënten

Begonnen wordt met een beschrijving van de ‘gemiddelde’ of ‘typische’ cliënt in elk 
van de zes groepen. Dat geeft een idee van de achtergrondkenmerken waarop de zes 
groepen verschillen. De tabellen in deze paragraaf schetsen een beeld van welk type 
cliënt om welk soort hulp vraagt. Er kon niet gekeken worden naar achtergrond-
kenmerken als inkomen en opleiding, waarvan in eerder onderzoek is gebleken dat 
ze van belang zijn bij de beslissing voor het vragen van zorg (zie § 2.2.2), aangezien 
deze niet opgenomen zijn in het bestand. Overigens mag verwacht worden dat deze 
kenmerken vooral een rol spelen in de beslissing om al dan niet naar een indicatie-
orgaan te stappen en minder belangrijk zijn voor de uitkomst van de indicatiestelling 
(Portrait 2000).

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, geeft het onderzoeksbestand een beeld van 
de indicatiestelling voor verpleging en verzorging. De resultaten in tabel 4.1 laten 
zien dat twee derde van de geïndiceerden vrouw is en een derde man. Bij verblijf lang 
neemt het aandeel vrouwen nog verder toe tot zo’n 70%. Opvallend is dat er onder 
de geïndiceerden voor zorg op afroep met zware leveringsvoorwaarden relatief veel 
mannen zijn. Personen met een indicatie voor zorg op afroep met zware leverings-
voorwaarden wonen ook meer dan gemiddeld niet alleen (zie tabel 4.2), dus mogelijk 
wordt het toezicht grotendeels geregeld door de partner of een inwonend kind.
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Tabel 4.1
Leeftijd en geslacht van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

totaal

mannen 37,9 47,8 36,5 37,2 30,5 31,0 34,8
vrouwen 62,1 52,2 63,5 62,8 69,5 69,0 65,2

0-19 jaar 1,5 2,9 4,7 0,7 0,7 0,5 1,3
20-39 jaar 4,1 5,9 0,8 0,5 3,9 1,8 2,3
40-59 jaar 12,9 13,9 5,5 5,7 3,8 3,5 6,2
60-79 jaar 37,7 37,7 45,1 42,1 25,5 24,9 33,5
C 80 jaar 43,7 39,6 43,8 51,1 66,1 69,3 56,6

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100

mannen

0-19 jaar 2,7 4,0 10,0 1,2 1,4 1,0 2,7
20-39 jaar 5,3 8,1 0,8 0,6 8,7 3,9 4,0
40-59 jaar 14,7 13,9 7,8 8,1 6,7 6,7 9,0
60-79 jaar 43,9 43,9 47,1 46,8 28,6 30,0 38,9
C 80 jaar 33,5 30,0 34,2 43,2 54,7 58,4 45,4

totaal mannen (absoluut) 2.205 1.022 1.659 2.889 1.744 3.865 13.384
totaal mannen (%) 100 100 100 100 100 100 100

vrouwen

leeftijd 0-19 jaar 0,8 1,9 1,7 0,3 0,3 0,3 0,6
leeftijd 20-39 jaar 3,5 3,9 0,8 0,4 1,8 0,9 1,4
leeftijd 40-59 jaar 11,9 13,9 4,2 4,3 2,6 2,1 4,8
leeftijd 60-79 jaar 34,0 32,1 43,9 39,3 24,1 22,6 30,6
C 80 jaar 49,9 48,3 49,3 55,8 71,2 74,2 62,6

totaal vrouwen (absoluut) 3.613 1.114 2.884 4.887 3.972 8.615 25.085
totaal vrouwen (%) 100 100 100 100 100 100 100

Bron: GINO-RIO2004

Verder zien we in tabel 4.1 dat personen die geïndiceerd worden voor zorg op afroep, 
verblijf kort of verblijf lang in 80% tot 90% van de gevallen 60 jaar of ouder zijn. 
Personen met een indicatie voor verblijf lang zijn vaker zeer oud. Dit is logisch aan-
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gezien verblijf met name gericht is op ouderen. Personen met een indicatie voor zorg 
op afroep zijn in het algemeen wat jonger dan gemiddeld. Bij verblijf kort gaat het 
relatief vaker om 60-80-jarigen.

Toch zitten er in het bestand ook jongeren: 3,6% is jonger dan 40 jaar. Bij het 
nader bekijken van deze groep blijkt dat het vooral gaat om personen met psychi-
sche klachten. Ze ondervinden beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid, 
vermogen tot maatschappelijke participatie, gedrag, psychisch welbevinden en ori-
entatie. Daarnaast melden jongeren (tot 40 jaar) zich relatief vaak aan met als reden 
psychosociale problematiek. Ook is de medische diagnose veelal een psychische 
aandoening, hoewel er relatief vaak geen diagnose is geregistreerd. Van de functies 
waarvoor leveringsvoorwaarden gelden, krijgen jongeren relatief vaak ondersteu-
nende begeleiding geïndiceerd (ca. 80% van de gevallen, zie bijlage B). Daarnaast 
krijgt 50% van de groep tot 20 jaar een indicatie voor verblijf kort en van de 20-40-
jarigen krijgt 50% een indicatie voor verblijf lang. Op basis van de reden van aanmel-
ding en de diagnose blijkt het bij de groep tot 20 jaar niet te gaan om revalidanten. 
Zie bijlage B op internet voor meer details.

De woonsituatie geeft aan of de geïndiceerde alleenstaand is of samenwoont met 
een partner. De gegevens in tabel 4.2 laten zien dat de woonsituatie niet erg  verschilt 
tussen de verschillende vormen van geïndiceerde zorg. De grootste verschillen 
vinden we tussen personen met een indicatie voor zorg op afroep en verblijf lang: 
personen met zorg op afroep en zware leveringsvoorwaarden zijn vaker samen-
wonend terwijl personen met verblijf lang (en zware leveringsvoorwaarden) vaker 
verweduwd zijn.

Tabel 4.2
Woonsituatie van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

alleenstaand, verweduwd 30,8 27,2 29,8 33,8 34,4 39,4 34,4
alleenstaand, anders 17,6 13,3 15,8 15,6 18,9 14,2 15,8
samenwonend, gehuwd 29,9 35,4 28,1 29,9 22,5 24,2 27,0
samenwonend, anders 9,1 11,8 10,3 9,5 9,1 11,1 10,1
woonsituatie onbekend 12,7 12,3 16,0 11,2 15,2 11,1 12,6

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100

Bron: GINO-RIO2004
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De reden van aanmelden beschrijft de subjectieve hulpvraag en bij de uiteindelijk 
geïndiceerde hulp gaat het om de objectieve hulpvraag zoals vastgesteld door de 
indicatiesteller. Personen met een indicatie voor verblijf lang melden zich vaker dan 
gemiddeld aan wegens ouderdom of verminderde zelfredzaamheid. Ook valt op dat 
personen met een indicatie voor verblijf lang met zware leveringsvoorwaarden zich 
relatief vaker aanmelden wegens psychosociale problemen (zoals dementie). Bij per-
sonen met een indicatie voor zorg op afroep gaat het vaker dan gemiddeld om lang-
durig zieken en bij kort verblijf gaat het vaker dan gemiddeld om nazorg. Dit laatste 
onderschrijft dat verblijf kort sterk gericht is op revalidatie en nazorg.

Tabel 4.3
Reden aanmelding van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)a

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

psychosociale problematiek 9,6 14,8 7,1 7,5 14,4 25,2 14,9
kortstondige ziekte 2,6 1,3 3,0 3,3 0,5 0,5 1,7
langdurige ziekte 10,9 12,7 5,2 6,5 5,3 6,4 7,2
nazorg 18,0 10,2 25,0 39,3 4,7 9,6 18,0
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid 27,8 23,6 32,9 24,2 44,9 38,2 33,4
overig 27,1 37,8 25,7 22,0 31,8 21,9 25,5
onbekend 16,2 14,9 14,2 10,9 13,9 13,3 13,5

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
a In een indicatiedossier kunnen meerdere redenen van aanmelding worden aangegeven.

Bron: GINO-RIO2004

Uit tabel 4.4 blijkt dat personen met een indicatie voor zorg op afroep relatief vaak 
kanker hebben. Onder personen met een indicatie voor verblijf lang komt dat relatief 
minder vaak voor. Personen met een indicatie voor verblijf kort hebben relatief vaak 
te maken met de gevolgen van een ongeval. Patiënten met een indicatie voor verblijf 
hebben relatief vaak klachten aan het bewegingsapparaat. Ook is in tabel 4.4 te zien 
dat personen met een indicatie voor verblijf lang met zware leveringsvoorwaarden 
relatief vaak een psychische aandoening hebben.
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Tabel 4.4 
Medische diagnose van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)a

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

kanker 18,7 29,6 9,3 13,9 6,3 7,0 11,6
nier, gal, lever, schildklier 14,6 15,5 15,4 16,4 14,8 15,0 15,3
diabetes 12,5 10,3 13,8 15,2 14,7 14,5 14,0
psychische aandoening 12,0 15,1 11,7 13,0 21,5 29,1 19,3
zenuwstelsel 9,2 9,8 10,6 9,1 9,2 10,1 9,6
hart en vaatstelsel 32,1 26,5 40,1 44,2 40,1 39,2 38,6
ademhalingsstelsel 10,5 12,0 12,9 12,5 11,1 10,1 11,2
bewegingsapparaat 26,6 19,2 40,4 36,6 34,2 30,4 32,2
gevolgen ongeval 5,0 3,7 8,7 10,5 3,7 4,8 6,2
overige aandoeningen 18,1 14,8 16,7 18,2 21,9 20,8 19,2
geen diagnose geregistreerd 24,5 24,4 19,2 17,9 25,7 27,9 23,8

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
a In een indicatiedossier kunnen meerdere diagnoses worden aangegeven.

Bron: GINO-RIO2004

In het algemeen geldt dat de aanwezigheid van beperkingen de kans op verblijf lang 
vergroot (Dijkstra 2001). De beperkingen worden gemeten aan de hand van zoge-
naamde beperkingenschalen. Deze zijn zo geschaald dat ze een waarde hebben die 
tussen 0 (geen beperking) en 1 (maximale beperking) ligt. In tabel 4.5 wordt onder-
scheid gemaakt tussen personen die in mindere mate (score kleiner dan 0,5) of in 
meerdere mate (score groter dan of gelijk aan 0,5) een bepaalde beperking ervaren.

De resultaten in tabel 4.5 laten zien dat personen met een indicatie voor verblijf 
lang in het algemeen iets zwaardere beperkingen hebben: het percentage personen 
met een zware beperking en een indicatie voor verblijf lang ligt in het algemeen 
hoger dan het gemiddeld aantal personen met een zware beperking. Zo ervaart in 
totaal 17,0% van de personen een zware beperking in de sociale redzaamheid, terwijl 
dat bij verblijf lang 19,4% (lichte leveringsvoorwaarden) en 24,7% (zware leverings-
voorwaarden) is.

Ook kan er uit tabel 4.5 opgemaakt worden dat er relatief veel personen zijn die 
een zwaardere beperking ervaren op het gebied van bewegen en verplaatsen (39,7%), 
persoonlijke verzorging (30,9%) en huishoudelijk leven (32,0%). Ook komt uit de 
tabel naar voren dat slechts een klein percentage van de hulpvragers psychische 
beperkingen ervaart. Als de indicatiestelling voor ggz in de toekomst verder geïnte-
greerd wordt bij ciz-kantoren, zou dit percentage toe kunnen nemen.
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Tabel 4.5
Beperkingen van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)a

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

sociale redzaamheid 10,0 13,9 11,5 12,2 19,4 24,7 17,0
bewegen en verplaatsen 30,2 32,9 45,2 37,6 47,2 41,2 39,7
persoonlijke verzorging 23,2 30,9 33,5 29,7 32,9 33,5 30,9
huishoudelijk leven 28,2 26,3 33,1 25,7 42,1 33,5 32,0
vermogen tot maatschappelijke participatie 7,0 8,3 8,8 6,3 18,2 15,0 11,4
probleemgedrag 5,4 6,0 5,6 4,9 7,3 9,9 7,1
tekorten in psychisch welbevinden 2,5 4,2 3,7 3,2 6,1 8,7 5,4
tekorten in psychisch functioneren 6,6 9,7 9,6 9,6 12,5 13,9 11,0
oriëntatiestoornissen 8,8 10,5 11,2 10,7 18,5 18,9 14,3

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
a  Aantallen personen met een relatieve beperkingenscore van groter dan of gelijk aan 0,5 op een schaal van 0 tot 1.

Bron: GINO-RIO2004

Tabel 4.6 laat zien dat personen met een indicatie voor zorg op afroep met leverings-
voorwaarde C of D meer dan gemiddeld gebruikmaken van adl-hulpmiddelen. Dit is 
een aanwijzing dat adl-hulpmiddelen er sterk toe bijdragen dat men zelfstandig kan 
blijven wonen, ondanks de zware hulpbehoefte die tot uiting komt in de leverings-
voorwaarden. Uit ander onderzoek komt overigens naar voren dat de bijdrage van 
hulpmiddelen aan de extramuralisering eerder gering is (De Klerk 1997, Kok et al. 
2004, Van Gameren et al. 2005). Het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en/of een 
ouderenwoning lijkt iets vaker voor te komen bij personen die een indicatie voor ver-
blijf lang krijgen.

Het grootste deel van de hulpvragers rapporteert geen hulpmiddelengebruik of 
woningaanpassingen. We moeten ervan uitgaan dat deze dan ook niet aanwezig zijn 
(ten tijde van de indicatiestelling), al kunnen we dat niet met zekerheid vaststellen: 
in het bestand zijn geen gegevens die aangeven of er inderdaad geen hulpmiddelen 
worden gebruikt, of dat het gebruik niet is geregistreerd.
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Tabel 4.6
Hulpmiddelen van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)a

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

adl (bijv. aangepast bed, toilet, douche) 4,9 8,2 4,9 4,5 4,1 4,9 4,9
mobiliteit (bijv. rolstoel, krukken, rollator) 7,9 7,7 11,2 8,6 11,8 10,4 9,8
aangepaste (ouderen)woning 1,5 2,1 1,5 1,3 3,0 2,2 1,9

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
a Personen kunnen gebruikmaken van meerdere hulpmiddelen.

Bron: GINO-RIO2004

Hulpvragers met een indicatie voor verblijf lang krijgen relatief vaak ook een indi-
catie voor ondersteunende begeleiding met en zonder dagopvang (tabel 4.7).28 Ook 
blijkt uit tabel 4.7 dat personen met een indicatie met zware leveringsvoorwaarden 
vaker ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of behande-
ling met verblijf krijgen dan personen met een indicatie met lichte leveringsvoor-
waarden. De resultaten in tabel 4.7 laten zien dat een indicatie voor verblijf kort 
vaker dan gemiddeld gepaard gaat met een indicatie voor activerende begeleiding. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het grotendeels gaat om revalidanten 
en nazorg. Alleen personen met een indicatie voor zorg op afroep krijgen ook een 
afzonderlijke indicatie voor huishoudelijke verzorging. Bij een indicatie voor verblijf 
zit een indicatie voor huishoudelijke verzorging ‘inbegrepen’. 29,30

28 Personen met een indicatie voor zorg thuis krijgen in 40% van de gevallen een indicatie 
voor ondersteunende begeleiding. Qua profi el wijken deze personen niet sterk af van de 
personen die een indicatie voor verblijf en ondersteunende begeleiding hebben. Bij zorg 
thuis zijn ze in het algemeen iets jonger en het gaat minder vaak om nazorg.

29 In bijlage A (gepubliceerd op internet: www.scp.nl/lieverthuis) wordt nader ingegaan 
op de indicaties voor verblijf met en zonder behandeling.

30 Een uitgebreidere versie van tabel 4.7 is te vinden in bijlage D (gepubliceerd op internet: 
www.scp.nl/lieverthuis).
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Tabel 4.7
Geïndiceerde functies van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

huishoudelijke verzorging 61,5 56,6 0 0 0 0 12,4
persoonlijke verzorging 75,4 83,9 91,6 97,4 88,9 94,9 90,6
verpleging 70,8 81,5 70,7 89,9 71,0 89,0 81,2
activerende begeleiding 2,3 3,2 8,8 17,0 4,9 4,6 7,2
activerende begeleiding met dagopvang 0,7 2,4 1,7 0,8 1,6 0,6 1,0
ondersteunende begeleiding 34,2 48,8 40,2 53,3 81,7 90,9 65,0
ondersteunde begeleiding met dagopvang 15,2 16,5 15,5 10,6 29,7 28,6 20,9
behandeling 5,6 6,8 6,9 4,4 6,3 4,0 5,2
behandeling met verblijf 0 0 42,2 67,1 19,9 44,5 35,9

verblijf korta 0 0 98,6 97,1 2,7 2,0 32,3

verblijf langb 0 0 0 0 100 100 47,3

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469
a Er zijn personen met een indicatie voor behandeling met verblijf zonder een (aparte) indicatie voor verblijf. Deze worden tot 

verblijf kort gerekend en daarom zijn de aantallen hier niet gelijk aan 100%. Zie ook paragraaf 3.1.
b Personen met een indicatie voor verblijf lang en verblijf kort worden gerekend tot verblijf lang. Zie ook paragraaf 3.3.

Bron: GINO-RIO2004

Er is ook gekeken naar de combinaties van functies die geïndiceerd worden en dan 
met name voor de drie functies waar leveringsvoorwaarden voor gelden (persoon-
lijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding). In ruim 51% van de 
gevallen krijgt men een indicatie voor alle drie de functies en in bijna 25% van de 
gevallen voor persoonlijke verzorging en verpleging (tabel 4.8). Bij verblijf lang met 
zware leveringsvoorwaarden heeft zelfs bijna 80% een indicatie voor alle drie de 
functies. Bij verblijf kort en zorg op afroep komt de combinatie persoonlijke ver-
zorging en verpleging in het algemeen het meeste voor (rond de 40%), gevolgd door 
de combinatie van alle drie de functies. Ten slotte valt nog op dat een indicatie voor 
alleen persoonlijke verzorging ongeveer drie keer zo vaak wordt voorgeschreven bij 
lichte dan bij zware leveringsvoorwaarden.



55Afweging tussen verblijf en zorg op afroep

Tabel 4.8
Combinaties van geïndiceerde functies van hulpvragers naar type indicaties (in procenten)

type zorg zorg op afroep verblijf kort verblijf lang

leveringsvoorwaarde licht zwaar licht zwaar licht zwaar totaal

persoonlijke verzorging 16,3 6,4 17,3 5,8 5,2 0,8 7,1
verpleging 14,2 6,1 1,8 1,2 0,5 0,1 3,0
ondersteunende begeleiding 7,3 7,1 5,5 0,7 7,2 3,1 4,4
persoonlijke verzorging en verpleging 35,3 38,7 40,7 39,6 12,6 8,2 24,8

persoonlijke verzorging en onder-
steunende begeleiding 5,6 5,0 6,5 3,6 16,6 7,1 7,4
verpleging en ondersteunende begeleiding 3,1 2,9 1,0 0,8 3,3 2,0 2,0

persoonlijke verzorging, verpleging 
en ondersteunende begeleiding 18,2 33,8 27,1 48,2 54,6 78,8 51,3

totaal (absoluut) 5.818 2.136 4.543 7.776 5.716 12.480 38.469

Bron: GINO-RIO2004

Samenvattend kunnen we stellen dat personen die een indicatie voor zorg op afroep 
krijgen in het algemeen wat jonger zijn, vaker langdurig ziek zijn en/of kanker 
hebben, minder vaak problemen hebben aan het bewegingsapparaat en vaker 
gebruikmaken van adl-hulpmiddelen dan personen die verblijf geïndiceerd krijgen.

Voor personen die verblijf kort krijgen geïndiceerd, geldt dat ze vaker tussen de 
60 en 79 jaar zijn, vaker nazorg nodig hebben en/of zorg nodig hebben als gevolg van 
een ongeval, minder vaak psychosociale problemen hebben en dat de indicatie vaker 
gepaard gaat met een indicatie voor activerende begeleiding. Hieruit komt duidelijk 
het beeld naar voren dat verblijf kort vooral wordt geïndiceerd voor revalidanten.

Verblijf lang wordt vaker geïndiceerd voor personen die ouder zijn dan 80 jaar. 
Ze melden zich vaker aan met als reden ouderdom/verminderde zelfredzaamheid, 
ze hebben vaker last van een psychische aandoening en hebben ook vaker last van 
beperkingen (met name op het gebied van sociale redzaamheid en oriëntatie). In 
combinatie met de indicatie voor verblijf lang ontvangen ze ook relatief vaak een 
indicatie voor ondersteunende begeleiding (met of zonder dagopvang).

4.2 Verklarende factoren

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of er factoren aangewezen kunnen 
worden die bij de indicatiestelling het beslissende verschil maken tussen een indica-
tie voor zorg thuis (op afroep) of voor verblijf in een intramurale instelling. Dit gaat 
verder dan de beschrijving die in paragraaf 4.1 is gegeven. De beschrijving geeft wel 
aanwijzingen welke factoren belangrijk zullen zijn, maar het kan ook een combinatie 
van factoren zijn die uiteindelijk de doorslag geeft. In deze paragraaf zullen enkele 
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multivariate analyses gepresenteerd worden waarin het indicatiebesluit gekoppeld 
wordt aan de individuele kenmerken van de personen waarop de indicatiedossiers 
betrekking hebben.

Opzet van de analyses
Het uitgangspunt voor de analyses vormt, net als in paragraaf 4.1, de in hoofdstuk 3 
afgebakende relevante populatie van zorgaanvraagdossiers. Zoals beschreven in 
paragraaf 3.2, concentreren we ons op de indicaties voor de functies persoonlijke 
verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Een deel van de geselec-
teerde cliënten krijgt deze functies geïndiceerd met daarnaast ook de functie verblijf, 
een ander deel krijgt geen verblijf geïndiceerd maar krijgt als leveringsvoorwaarde 
zorg op afroep.

Omdat indicatiestellers de functies vast moeten stellen voordat de keuze tussen 
thuis en verblijf gemaakt wordt (zie § 3.1), kunnen we in de modellen die de keuze 
tussen zorg op afroep en verblijf verklaren de overige geïndiceerde functies als een 
vaststaand gegeven beschouwen. Door de functies mee te nemen als verklarende 
variabelen, krijgen we het directe effect op de keuze tussen zorg op afroep en verblijf 
boven water en loopt hier niet meer de afweging tussen de functies zelf doorheen: 
die afweging is immers door de indicatiesteller al verwerkt en vastgelegd in de 
geïndiceerde functie(s). We hebben de drie functies waarvoor leveringsvoorwaarden 
gelden (verpleging, persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding) meege-
nomen als verklarende variabelen. Daarbij hebben we alle combinaties van deze drie 
functies meegenomen, om zo ook het effect van combinaties van functies zo goed 
mogelijk boven water te krijgen.

Het feit dat de indicatie voor verblijf pas wordt gegeven nadat de indicaties voor 
de andere functies zijn vastgesteld, roept inhoudelijk wel een aantal vragen op. Dit 
maakt de verblijfsfunctie feitelijk, net als de leveringsvoorwaarden, aanvullend op 
geïndiceerde functies. Daarmee kan de vraag opgeroepen worden of verblijf bij de 
functies gerekend moet worden, of dat het meer in het verlengde van de leverings-
voorwaarden ligt. Hier komen we in paragraaf 5.3 nog op terug.

Lastiger is om te bepalen waar de leveringsvoorwaarden in het model moeten 
worden opgenomen. In de eerste analyse die we presenteren, houden we geen reke-
ning met de leveringsvoorwaarden, maar onderzoeken we alleen de afweging tussen 
zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang (tabel 4.9). In tabel 4.10 wordt binnen elk 
van deze categorieën een onderscheid naar lichte en zware leveringsvoorwaarden 
gemaakt. In deze opzet is de veronderstelling dat de indicatiesteller zes voorzie-
ningen onderscheidt en vergelijkt en in feite op hetzelfde moment een keuze voor 
de leveringsvoorwaarden en de plaats van de zorg maakt. Uit de protocollen wordt 
niet geheel duidelijk of dit een juiste voorstelling van de beslissingsprocedure is. 
Een alternatieve benadering is dat, net als de functies, ook de leveringsvoorwaarden 
vastgesteld moeten worden voordat de afweging tussen zorg op afroep, verblijf kort 
en verblijf lang gemaakt wordt. In dat geval is het mogelijk om die laatste beslissing 



57Afweging tussen verblijf en zorg op afroep

afzonderlijk te analyseren voor de groepen met lichte respectievelijk zware leverings-
voorwaarden. We presenteren de uitkomsten van die analyses in tabel 4.11 en 4.12.

De individuele kenmerken die worden meegenomen, komen grotendeels over-
een met de variabelen die in paragraaf 4.1 zijn gepresenteerd. Een extra variabele is 
de variabele die aangeeft of de cliënt kinderen heeft. Deze variabele is toegevoegd 
omdat er geen directe informatie in het bestand zit over het gebruik van informele 
zorg. Naast het aantal kinderen is alleen de variabele die aangeeft of iemand samen-
woont een goede indicator voor de aanwezigheid van informele hulp. Alle variabelen 
zijn zo geconstrueerd dat ze de waarde 0 of 1 hebben. Dit geldt ook voor de  beper-
kingenschalen, waarbij een 1 aangeeft dat iemand een score op die schaal heeft die 
groter dan of gelijk is aan 0,5 (zie ook § 4.1).

In veel gevallen is er sprake van een zogenaamde referentiecategorie. Dit is het 
geval als de keuzemogelijkheden elkaar uitsluiten en als ze samen alle mogelijkhe-
den bevatten. Zo onderscheiden we bij leeftijd twaalf klassen. Voor deze variabele 
is de klasse ‘tussen 65 en 69 jaar oud’ gekozen als de referentiecategorie. In feite 
worden de alternatieve situaties vergeleken met deze referentiecategorie. De uit-
komst voor ‘75-79 jaar’ geeft aan of de kans op bijvoorbeeld een indicatie voor zorg 
op afroep signifi cant anders is voor mensen in de leeftijdsklasse 75-79 jaar dan voor 
mensen die tussen 65 en 69 jaar oud zijn (ervan uitgaande dat alle andere variabelen 
precies hetzelfde zijn).

Interpretatie van de analyses
Alle analyses in deze paragraaf betreffen zogenaamde logistische modellen. Logit-
analyses en multinomiale logit-modellen zijn de aangewezen methodes om de door-
slaggevende factoren in de afweging tussen twee of meer alternatieven (bijvoorbeeld 
zorg op afroep versus verblijf kort versus verblijf lang) in kaart te brengen. Het model 
laat toe dat de verklarende variabelen een per alternatief verschillend effect hebben 
op de keuze. Dat betekent dat bijvoorbeeld geslacht een positief effect op de kans op 
zorg op afroep kan hebben, maar een negatief effect op de kans op verblijf kort.

In de tabellen staan de marginale effecten van de diverse variabelen. Het margi-
nale effect vertelt ons hoeveel de kans verandert dat alternatief k ‘gekozen’ wordt, 
wanneer de verklarende variabele verandert. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de verschuivingen die de verandering van de verklarende variabele teweegbrengt in 
de kansen van de andere opties. Dit betekent dat door voor elk van de alternatieven 
het marginale effect te berekenen, de gevolgen van de verandering in een verklarende 
variabele voor elk alternatief (zorg op afroep, verblijf kort, verblijf lang) vastgesteld 
kunnen worden. Bijvoorbeeld: in tabel 4.9 geeft de variabele ‘beperking: sociale red-
zaamheid’ aan hoeveel de kans op een indicatie voor zorg op afroep, verblijf kort en 
verblijf lang verandert als iemand beperkingen ondervindt met zijn of haar sociale
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redzaamheid ten opzichte van iemand die deze problemen niet heeft maar op alle 
andere variabelen dezelfde kenmerken heeft.31

De resultaten
De opvallendste onderzoeksbevindingen in de tabellen zullen worden beschreven. 
Daarnaast zijn er nog veel andere effecten signifi cant maar er is voor gekozen om 
deze niet allemaal te beschrijven. Voor we de afzonderlijke modellen beschrijven, en 
in het bijzonder de effecten van de individuele achtergrondkenmerken van de cliën-
ten op het indicatiebesluit, maken we eerst enkele algemene opmerkingen over de 
regionale verschillen en verschillen in de loop van de tijd.

Behalve de individuele kenmerken van de cliënten zijn ook de regio-indicato-
ren meegenomen in de modellen en er is gecontroleerd voor de maand waarin het 
indicatiebesluit is genomen. In eerder onderzoek is geconstateerd dat er regionale 
verschillen bestaan in de indicatiestelling (stip 2000, Van Campen en Van Gameren 
2003, Jörg 2003, Algera et al. 2003) en de fi guren in hoofdstuk 3 hebben laten zien 
dat er bij enkele voorzieningen een trendmatig verloop lijkt te zijn in het aandeel 
indicaties. Voor alle gepresenteerde modellen geldt dat zowel de regio-indicatoren 
als de maandindicatoren een signifi cante bijdrage aan het model leveren. We kunnen 
dus stellen dat er verschillen tussen de regio’s bestaan die niet aan het toeval of aan 
kenmerken van de geïndiceerden zijn toe te schrijven. Welke factoren er wel achter 
zitten, is moeilijker te duiden. In principe mogen er geen systematische verschil-
len tussen rio’s zijn, maar de samenstelling van de bevolking in een regio, of van 
het beschikbare aanbod, kan doorwerken in de afgegeven indicatie. Om dit goed te 
onderzoeken zijn meer gegevens nodig op het niveau van het ciz-kantoor, maar dat 
is niet mogelijk omdat er anonimiteit is toegezegd aan de meewerkende ciz-kanto-
ren en hun cliënten. In een onderzoek naar de verklaring voor regionale verschillen 
in de wachtlijstomvang is ook vastgesteld dat deze niet goed te verklaren zijn uit ver-
schillen in kenmerken van vraag en aanbod (Van Gameren 2005). Er wordt gesugge-
reerd dat verschillen in bijvoorbeeld de werkwijze van indicatiestellers een verklaring 
kunnen vormen, maar door gebrek aan voldoende onderscheidende gegevens kan dit 
maar zeer ten dele hard gemaakt worden.

31 De aantallen waarnemingen die genoemd worden in de tabellen wijken af van de 
aantallen zoals gerapporteerd in de vorige paragrafen. Net als in Van Campen en Van 
Gameren (2003) nemen we per cliënt maximaal één zorgaanvraag mee in de analyses 
en wel de eerste die in het bestand voorkomt. Dit hoeft niet de allereerste zorgaanvraag 
van de cliënt te zijn: het is zeer wel mogelijk dat cliënten al voor 1 september 2003 een 
indicatie hebben gehad. Vervolgindicaties van dezelfde persoon zijn met elkaar gecor-
releerd, waardoor de standaardveronderstellingen voor het schatten van modellen niet 
meer opgaan. Overigens laten analyses met de laatste zorgaanvraag van elke cliënt in 
plaats van de eerste geen grote verschillen zien. Wel is er een grotere onevenwichtigheid 
in het bestand met ‘laatste indicaties’. Het aantal indicaties voor verblijf is groter omdat 
er meer mensen zijn die tussen de eerste en de laatste indicatie de overgang van zorg 
thuis naar verblijf maken dan andersom.
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Ook de variabelen die aangeven in welke maand een indicatiebesluit is genomen, zijn 
in alle modellen signifi cant. De kans op een indicatie voor verblijf, en vooral voor 
langdurend verblijf, is aan het eind van de waarnemingsperiode signifi cant lager dan 
aan het begin. Het beeld dat in paragraaf 3.3 is geschetst, blijft ook overeind wan-
neer rekening is gehouden met de individuele verschillen in de kenmerken van de 
zorgaanvragers en met de regionale verschillen. Met gelijke beperkingen en andere 
kenmerken was in september 2004 de kans op een indicatie voor verblijf lang kleiner 
dan aan het eind van 2003. Later in deze paragraaf komen we uitgebreid terug op een 
analyse van verschillen in de loop van de tijd.

Verblijf of zorg op afroep?
Tabel 4.9 geeft de uitkomsten van de afweging tussen zorg op afroep, verblijf kort en 
verblijf lang. De uitkomsten in de tabel geven aan hoeveel de kans op een indicatie 
voor verblijf toeneemt, als deze variabele van toepassing is voor een bepaald per-
soon ten opzichte van iemand waarvoor die variabele niet van toepassing is. Stel, er 
zijn twee personen, A en B, voor wie alle variabelen dezelfde waarde hebben, maar 
persoon A heeft een indicatie voor (alleen) persoonlijke verzorging gekregen en 
persoon B een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende 
begeleiding. Dan is de kans dat persoon B een indicatie voor verblijf lang krijgt 51,7% 
groter dan voor persoon A. Merk op dat iedereen ten minste een indicatie voor één 
van de functies persoonlijke verzorging (pvz), verpleging (vpl) of ondersteunende 
begeleiding (obg) heeft. Iemand met een indicatie voor alleen verpleging heeft meer 
kans op een indicatie voor zorg op afroep. Bij een indicatie voor alleen persoonlijke 
verzorging heeft iemand meer kans op een indicatie voor verblijf kort, terwijl een 
indicatie voor een combinatie van verpleging en persoonlijke verzorging vooral de 
kans op een indicatie voor verblijf lang vergroot. Iemand met een indicatie voor 
ondersteunende begeleiding (al dan niet in combinatie met een andere functie) heeft 
meer kans op een indicatie voor verblijf lang. De taken die tot de ondersteunende 
begeleiding behoren, hebben voor een groot deel betrekking op het ondersteunen bij 
de zelfredzaamheid (zie § 3.1) en betekenen veelal dat opname noodzakelijk geacht 
wordt. Verplegingstaken kunnen eenvoudiger in de thuissituatie uitgevoerd worden.

Met name bij ouderen is de kans op verblijf lang erg groot. Ouderen vanaf 80 jaar 
hebben aanzienlijk meer kans op verblijf lang dan ouderen tussen de 65 en 69 jaar. 
Personen tot 20 jaar hebben een grotere kans op een indicatie voor verblijf kort dan 
personen tussen de 65 en 69 jaar (de referentiecategorie). Een opvallende categorie 
is de groep van 20 tot 39 jaar, die ook een relatief grote kans heeft op verblijf lang. 
Zoals eerder beschreven, gaat het hier veelal om jongeren met psychische proble-
matiek. Vermoedelijk gaat het hierbij om ggz-cliënten en niet om cliënten voor 
verpleging en verzorging (zie ook bijlage B op internet). Daarnaast is uit tabel 4.9 op 
te maken dat ouderen boven de 70 jaar minder kans hebben op zorg op afroep dan 
ouderen tussen de 65 en 69 jaar.
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Geslacht, samenstelling van het huishouden en de aanwezigheid van kinderen 
hebben een signifi cant maar bescheiden effect op de keuze. Ook het effect van 
beperkingen is voor een aantal schalen signifi cant maar bescheiden. Voor een deel 
is dit te verklaren doordat de geïndiceerde functies, die natuurlijk ook samenhangen 
met de beperkingen (zie § 2.2.2), in het model zijn opgenomen. Wanneer de geïndi-
ceerde functies niet worden meegenomen, wordt het effect van de  beperkingenscha-
len sterker. Alleen beperkingen in het vermogen tot maatschappelijke participatie 
vergroten de kans op verblijf lang met 8,6%.

Uit de gegevens in tabel 4.9 blijkt tevens dat personen die wonen in een aange-
paste of ouderenwoning of die gebruikmaken van adl-hulpmiddelen, meer kans 
hebben op zorg op afroep en minder op verblijf kort. Personen die zich aanmelden 
wegens nazorg of vanwege een ongeval hebben daarentegen duidelijk meer kans op 
verblijf kort en minder op zorg op afroep of verblijf lang. De kans op verblijf lang 
neemt sterk af als iemand zich aanmeldt wegens een kortstondige ziekte, terwijl 
vooral de kans op verblijf kort dan juist toeneemt. Als men zich aanmeldt vanwege 
psychosociale problemen, dan heeft men minder kans op zorg op afroep of verblijf 
kort en duidelijk meer kans op verblijf lang. Hieruit komt duidelijk naar voren dat 
verblijf kort vooral is bedoeld voor revalidanten: personen met tijdelijke fysieke 
beperkingen. De aanwezigheid van aangepaste voorzieningen verkleint de kans op 
verblijf kort. Adl-hulpmiddelen en een aangepaste woning helpen vooral om een 
indicatie voor verblijf kort te voorkomen, maar kunnen blijkbaar de kans op een 
indicatie voor verblijf lang niet of nauwelijks verkleinen. De aanwezigheid van mobi-
liteitshulpmiddelen vergroot de kans op verblijf lang en verkleint de kans op zorg op 
afroep. Dit lijkt verrassend, aangezien men zou verwachten dat de aanwezigheid van 
hulpmiddelen de kans op zorg op afroep vergroot, maar ook in eerder onderzoek is 
gevonden dat meer hulpmiddelen niet betekent dat zelfstandig wonen mogelijk blijft 
(De Klerk 1997, Kok et al. 2004, Van Gameren et al. 2005). Ten slotte blijkt kanker de 
kans op zorg op afroep te vergroten. Uit tabel 4.9 blijkt dat vooral de kans op verblijf 
lang kleiner wordt als iemand kanker heeft.
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Tabel 4.9
Determinanten van de indicaties voor zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang

 1  2  3  

ZOA VBK VBL

leeftijd

0-19 jaar –0,070** 0,360** –0,290**
20-29 jaar –0,016 –0,287** 0,303**
30-39 jaar 0,084** –0,236** 0,152**
40-49 jaar 0,074** –0,150** 0,076*
50-59 jaar 0,087** –0,072** –0,015
60-64 jaar 0,064** –0,053* –0,011
65-69 jaar (ref.)

70-74 jaar –0,032** –0,030 0,062**
75-79 jaar –0,044** –0,085** 0,129**
80-84 jaar –0,072** –0,145** 0,216**
85-89 jaar –0,082** –0,188** 0,270**
C 90 jaar –0,086** –0,253** 0,339**

indicatie

persoonlijke verzorging (ref.)

persoonlijke verzorging en verpleging –0,103** 0,007 0,096**
persoonlijke verzorging, verpleging en 
ondersteunende begeleiding

–0,358** –0,159** 0,517**

verpleging 0,347** –0,178** –0,170**
verpleging en ondersteunende begeleiding –0,152 –0,295** 0,447**
ondersteunende begeleiding –0,139** –0,273** 0,413**
persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding –0,179* –0,280** 0,458**

geslacht

man (ref.)

vrouw –0,006 –0,038** 0,044**

samenstelling huishouden

samenwonend, gehuwd (ref.)

samenwonend, anders –0,045** 0,001 0,044**
alleenstaand, verweduwd –0,015* –0,021* 0,037**
alleenstaand, anders –0,025** –0,030** 0,055**
woonsituatie onbekend –0,020* –0,048** 0,068**

kinderen

geen kinderen (ref.)

een of meer kinderen –0,005 –0,016* 0,020*
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 1  2  3  

ZOA VBK VBL

beperkingenschalen

sociale redzaamheid –0,022** –0,035** 0,058**
bewegen en verplaatsen –0,034** 0,022* 0,011
persoonlijke verzorging 0,032** 0,011 –0,043**
huishoudelijk leven 0,032** –0,036** 0,004
vermogen tot maatschappelijke participatie –0,028** –0,059** 0,087**
probleemgedrag –0,006 –0,025 0,031*
psychisch welbevinden –0,031* –0,009 0,039*
psychisch functioneren –0,017 –0,014 0,031*
oriëntatiestoornissen –0,036** –0,018 0,054**

medische diagnose

kanker 0,175** –0,042** –0,133**
nier, gal, lever, schildklier 0,025** 0,006 –0,032**
diabetes –0,009 –0,006 0,014
psychische aandoening 0,014 –0,060** 0,046**
zenuwstelsel 0,001 –0,017 0,016
hart en vaatstelsel –0,017** 0,039** –0,022**
ademhalingsstelsel 0,008 –0,005 –0,004
bewegingsapparaat –0,044** 0,087** –0,043**
gevolgen ongeval –0,047** 0,191** –0,144**
overige aandoeningen 0,015* –0,022** 0,008

reden aanmelding

psychosociale problematiek –0,045** –0,084** 0,129**
kortstondige ziekte 0,012 0,323** –0,335**
langdurige ziekte, lichamelijke handicap 0,053** –0,016 –0,037*
nazorg ziekenhuis/verpleeghuis –0,100** 0,356** –0,257**
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid –0,027** –0,047** 0,074**

hulpmiddelen

aangepaste (ouderen)woning 0,068** –0,077** 0,010
adl (bijv. aangepast bed, douche) 0,058** –0,044* –0,014
mobiliteit (rolstoel, rollator) –0,038** –0,009 0,047**

aantal waarnemingen 6.381  9.989  13.753  

* p < 0,05     ** p < 0,01

R2 = 0,26. Aantal waarnemingen = 30.123. Regio- en maandindicatoren zijn meegenomen in de analyses maar niet weergegeven in 
de tabel.

Bron: GINO-RIO2004

Tabel 4.9 (vervolg)
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Verschillen in leveringsvoorwaarden
In tabel 4.10 zijn de drie voorzieningen uitgesplitst naar lichte (geen, A en B) en 
zware (C en D) leveringsvoorwaarden. Wanneer het de zware leveringsvoorwaarden 
betreft, maken ouderen boven de 70 jaar een grote kans op verblijf lang. Het omge-
keerde is het geval bij zorg op afroep en verblijf kort (tabel 4.10). Net als in tabel 4.9 
zien we ook hier dat de geïndiceerde functie en kortstondige ziekte of nazorg de 
belangrijkste determinanten zijn. Iemand met een indicatie voor ondersteunende 
begeleiding (eventueel in combinatie met een andere functie) heeft meer kans op een 
indicatie voor verblijf lang, met name met zwaardere leveringsvoorwaarden. Deze 
mensen hebben ook duidelijk minder kans op een indicatie voor zorg op afroep met 
lichte leveringsvoorwaarden. Personen met een indicatie voor verpleging hebben 
meer kans op zorg op afroep, met name met lichte leveringsvoorwaarden. Bij een 
indicatie voor alleen persoonlijke verzorging heeft men meer kans op verblijf kort, 
met name met zware leveringsvoorwaarden.

Ook nu blijkt dat de variabelen geslacht, samenstelling van het huishouden, aan-
wezigheid van kinderen en de  beperkingenschalen een signifi cante maar bescheiden 
invloed hebben op het keuzeproces. De medische diagnose heeft in het algemeen 
ook slechts een bescheiden invloed. Uitzondering vormen kanker en de gevolgen 
van een ongeval. De aanwezigheid van kanker vergroot de kans op zorg op afroep 
(met lichte of zware leveringsvoorwaarden) en verkleint de kans op verblijf lang (met 
lichte of zware leveringsvoorwaarden). De gevolgen van een ongeval vergroten de 
kans op verblijf kort (met name met zware leveringsvoorwaarden) en verkleinen de 
kans op verblijf lang (met name met zware leveringsvoorwaarden). Personen die zich 
aanmelden wegens een kortstondige ziekte of wegens nazorg hebben meer kans op 
verblijf kort, met name met zwaardere leveringsvoorwaarden. Hier tegenover staat 
dat de kans op een indicatie voor verblijf lang duidelijk kleiner is. Bij kortstondige 
ziekte neemt ook de kans op zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden toe. De 
kans op zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden neemt juist af als iemand 
zich aanmeldt met psychosociale problemen. De kans op verblijf lang met zware 
leveringsvoorwaarden neemt dan toe.

Statistische toetsen op de veronderstellingen die achter het multinomiale logit-
model liggen, geven echter een waarschuwing af bij het model dat in tabel 4.10 is 
gepresenteerd. Er lijkt niet voldaan te zijn aan de zogenaamde iia-veronderstel-
ling:32 de inhoudelijke verschillen tussen de zes groepen zijn zo klein dat als één 

32 iia staat voor Independence of Irrelevant Alternatives. Een veronderstelling die inherent is 
aan het multinomiale logit-model, is dat de verhoudingen tussen de kansen op de ver-
schillende uitkomsten niet veranderen als er een keuzemogelijkheid wordt weggelaten. 
Als uit een toets blijkt dat de kansverhoudingen wel veranderen, dan is een multino-
miaal logit-model eigenlijk niet geschikt voor de betreffende analyse. Modellen waarin 
deze veronderstelling niet nodig is, zijn echter dermate gecompliceerd dat ze ook niet 
erg aantrekkelijk zijn (Cameron en Trivedi 2005).
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ervan buiten het model wordt gelaten, de keuzen tussen de andere groepen meer 
veranderen dan we zouden mogen verwachten. Omdat dit effect in tabel 4.9 nog niet 
optrad, lijkt het vooral veroorzaakt te worden door de opdeling naar leveringsvoor-
waarden. Het lijkt erop dat het verschil tussen lichte en zware leveringsvoorwaarden 
inhoudelijk veel kleiner is dan het verschil tussen zorg op afroep, verblijf kort en 
verblijf lang. Er is dus op basis van de gebruikte variabelen moeilijk vast te stellen 
wanneer iemand meer kans heeft op lichte of op zware leveringsvoorwaarden. Een 
belangrijk aspect bij de indicatie van de leveringsvoorwaarden is de mate waarin de 
zorgvrager zelf nog de regie over zijn leven kan voeren (ciz 2006a). Het is mogelijk 
dat dit niet voldoende wordt beschreven met de voor het model beschikbare varia-
belen. Ook is het mogelijk dat het in 2003/2004, de periode waarop onze gegevens 
betrekking hebben, voor indicatiestellers nog niet geheel duidelijk was wanneer 
welke leveringsvoorwaarden geïndiceerd moesten worden. Een andere mogelijk-
heid is dat de indicatiestellers geen afweging tussen de zes combinaties van tabel 
4.10 maken, maar dat de vaststelling van de noodzakelijke leveringsvoorwaarde (net 
als de functies) vooraf gaat aan de keuze voor zorg op afroep. Het feit dat het model 
van tabel 4.10 niet aan alle statistische eisen voldoet, is een aanwijzing dat het geen 
goede beschrijving van het keuzeproces is. In de volgende tabellen komen we hierop 
terug. De cijfers in tabel 4.10 zijn dus gevoeliger voor de modelspecifi catie dan de 
cijfers in tabel 4.9 en moeten met meer terughoudendheid geïnterpreteerd worden.
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Tabel 4.10
Determinanten van de indicaties voor zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang naar leveringsvoorwaarde

 1  2  3  4  5  6  

ZOA 
licht

ZOA 
zwaar

VBK 
licht

VBK 
zwaar

VBL 
licht

VBL 
zwaar

leeftijd
0-19 jaar –0,065** 0,012 0,276** 0,013 –0,057** –0,178**
20-29 jaar –0,037* 0,028 –0,087** –0,207** 0,234** 0,069
30-39 jaar 0,026 0,070** –0,079** –0,160** 0,083** 0,059
40-49 jaar 0,036 0,044** –0,054** –0,096** 0,057* 0,012
50-59 jaar 0,063** 0,028** –0,036** –0,036* –0,007 –0,011
60-64 jaar 0,037* 0,030* –0,026* –0,027 –0,004 –0,011
65-69 jaar (ref.)

70-74 jaar –0,026* –0,007 –0,013 –0,015 0,040* 0,021
75-79 jaar –0,035** –0,011 –0,041** –0,039** 0,053** 0,072**
80-84 jaar –0,054** –0,021** –0,063** –0,073** 0,082** 0,130**
85-89 jaar –0,068** –0,019** –0,080** –0,101** 0,099** 0,168**
C 90 jaar –0,066** –0,023** –0,098** –0,149** 0,102** 0,234**

indicatie
persoonlijke verzorging (ref.)

persoonlijke verzorging en verpleging –0,128** –0,005 –0,071** 0,038* –0,068** 0,234**
persoonlijke verzorging, verpleging en
ondersteunende begeleiding –0,348** –0,041** –0,144** –0,028* 0,017* 0,544**
verpleging 0,285** 0,073** –0,072** –0,079** –0,032 –0,174**
verpleging en ondersteunende
begeleiding –0,136** –0,038** –0,102** –0,209** 0,039 0,445**
ondersteunende begeleiding –0,121** –0,036** –0,080** –0,234** 0,089** 0,382**

persoonlijke verzorging en
ondersteunende begeleiding –0,156** –0,045** –0,106** –0,191** 0,025 0,472**

geslacht
man (ref.)

vrouw 0,005 –0,009** –0,006 –0,032** 0,011* 0,032**

samenstelling huishouden
samenwonend, gehuwd (ref.)

samenwonend, anders –0,038** –0,013** –0,003 0,008 0,004 0,042**
alleenstaand, verweduwd –0,007 –0,008* –0,001 –0,019* 0,016** 0,019*
alleenstaand, anders –0,006 –0,019** –0,008 –0,018 0,023** 0,028*
woonsituatie onbekend –0,008 –0,011* –0,012 –0,040** 0,012 0,058**

kinderen
geen kinderen (ref.)

een of meer kinderen 0,002 –0,005 –0,010* –0,006 0,000 0,020**
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 1  2  3  4  5  6  

ZOA 
licht

ZOA 
zwaar

VBK 
licht

VBK 
zwaar

VBL 
licht

VBL 
zwaar

beperkingenschalen
sociale redzaamheid –0,027** –0,006 –0,030** –0,001 –0,015** 0,079**
bewegen en verplaatsen –0,023** –0,010* 0,023** 0,001 0,010 0,000
persoonlijke verzorging 0,007 0,021** –0,004 0,012 –0,032** –0,005
huishoudelijk leven 0,035** 0,004 0,004 –0,040** 0,022** –0,024**
vermogen tot maatschappelijke
participatie

–0,020* –0,010* –0,006 –0,051** 0,048** 0,039**

probleemgedrag 0,008 –0,008 0,002 –0,031* –0,003 0,032*
psychisch welbevinden –0,032* –0,007 –0,005 –0,001 –0,008 0,053**
psychisch functioneren –0,030** 0,007 –0,013 0,001 –0,004 0,039**
oriëntatiestoornissen –0,028** –0,010* –0,017** 0,002 0,020** 0,032**

medische diagnose
kanker 0,078** 0,104** –0,042** –0,011 –0,055** –0,074**
nier, gal, lever, schildklier 0,013 0,014** 0,001 0,004 –0,009 –0,022*
diabetes –0,007 –0,004 –0,004 –0,001 0,006 0,008
psychische aandoening 0,004 0,013** –0,025** –0,040** –0,015** 0,062**
zenuwstelsel –0,003 0,004 0,000 –0,021* –0,006 0,024*
hart en vaatstelsel –0,003 –0,015** 0,006 0,034** –0,003 –0,019**
ademhalingsstelsel –0,001 0,011* 0,013* –0,020* 0,001 –0,005
bewegingsapparaat –0,029** –0,018** 0,033** 0,057** –0,003 –0,038**
gevolgen ongeval –0,040** –0,015* 0,055** 0,136** –0,049** –0,088**
overige aandoeningen 0,019** –0,001 –0,006 –0,016* 0,014* –0,010

reden aanmelding
psychosociale problematiek –0,047** –0,001 –0,039** –0,043** –0,007 0,137**
kortstondige ziekte 0,034 –0,024** 0,079** 0,235** –0,093** –0,230**
langdurige ziekte, lichamelijke handicap 0,057** 0,002 –0,025** 0,010 –0,013 –0,029*
nazorg ziekenhuis/verpleeghuis –0,062** –0,044** 0,079** 0,275** –0,106** –0,141**
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid –0,004 –0,023** –0,008 –0,037** 0,026** 0,047**

hulpmiddelen
aangepaste (ouderen)woning 0,036 0,035* –0,024 –0,054** 0,009 –0,003
adl (bijv. aangepast bed, douche) –0,001 0,067** –0,025** –0,025 –0,023* 0,007
mobiliteit (rolstoel, rollator) –0,007 –0,028** 0,014 –0,022 0,026** 0,017

aantal waarnemingen 4.713 1.668 3.614 6.375 4.521 9.232 

* p < 0,05     ** p < 0,01

R2 = 0,24.  Aantal waarnemingen = 30.123. Regio- en maandindicatoren zijn meegenomen in de analyses maar niet weergegeven in de tabel.

Bron: GINO-RIO2004

Tabel 4.10 (vervolg)
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Afzonderlijke analyses per leveringsvoorwaarde
Eerder hebben we verondersteld dat de indicatie voor functies voorafgaat aan de 
beslissing voor leveringsvoorwaarden en voor verblijf of zorg op afroep. Als we ver-
onderstellen dat ook de leveringsvoorwaarden vastgesteld moeten worden voordat 
er een keuze tussen zorg thuis en verblijf (kort, lang) gemaakt wordt, dan kunnen 
we in principe ook de leveringsvoorwaarde als verklarende variabele meenemen, of 
– ervan uitgaande dat de afweging bij lichte leveringsvoorwaarden anders ligt dan 
bij zware – zelfs afzonderlijke modellen schatten voor de lichte en zware leverings-
voorwaarden.33 In fi guur 3.3 hebben we gezien dat er vooral bij de groepen met lichte 
leveringsvoorwaarden trendmatige ontwikkelingen lijken te zijn en dat de omvang 
van de groepen zorg thuis, verblijf kort en verblijf lang redelijk evenwichtig is. Het 
lijkt er op dat er vooral voor personen die met lichte leveringsvoorwaarden kunnen 
volstaan, een serieuze afweging tussen thuis en opname mogelijk is. Het merendeel 
van de mensen dat zware leveringsvoorwaarden nodig heeft, ontvangt daarnaast een 
indicatie voor verblijf, terwijl het slechts voor een kleine groep mogelijk lijkt om de 
zorg thuis te organiseren.

In tabel 4.11 worden de uitkomsten van het model voor de lichte leveringsvoor-
waarden weergegeven. Net als in tabel 4.10 blijken ouderen boven de 70 jaar meer 
kans te maken op verblijf lang en minder kans op zorg op afroep en verblijf kort dan 
ouderen tussen de 65 en 69 jaar. Jongeren tussen de 0 en 19 jaar hebben aanzienlijk 
meer kans op verblijf kort dan ouderen tussen de 65 en 69 jaar. De functies komen 
op dezelfde manier naar voren als in tabel 4.9 en 4.10. Een enkelvoudige indicatie 
voor verpleging (persoonlijk verzorging) vergroot de kans op zorg op afroep (verblijf 
kort). Een indicatie voor ondersteunende begeleiding vergroot de kans op verblijf 
lang. Ook komen de revalidanten duidelijk naar voren in tabel 4.11. Zij hebben een 
hogere kans op een indicatie voor verblijf kort. Hier komt echter ook naar voren 

33 Wanneer de leveringsvoorwaarden (C en D relatief ten opzichte van de lichte voorwaar-
den) als verklarende variabelen aan het model van tabel 4.9 worden toegevoegd, dan 
gaat de verklaringskracht sterk omhoog. Leveringsvoorwaarde C vermindert de kans op 
zorg op afroep met 15% en bij leveringsvoorwaarde D is het effect nog sterker (–25%). 
Opvallend genoeg lijken de leveringsvoorwaarden wel verschil te maken tussen zorg 
op afroep en verblijf, maar geeft vooral leveringsvoorwaarde D nauwelijks toegevoegde 
informatie voor het onderscheid tussen kort en lang verblijf, de afname van de kans op 
zorg op afroep wordt verdeeld over verblijf kort en verblijf lang. De effecten van andere 
variabelen schuiven licht maar blijven wel in dezelfde richting wijzen. Het grootste ver-
schil zien we bij de functies: het effect van de combinatie van verzorging en verpleging 
(en evt. begeleiding), die relatief vaak samengaat met zware leveringsvoorwaarden, 
wordt overgenomen door de leveringsvoorwaarden. We hebben besloten om in de 
presentatie nog een stap verder te gaan en alle parameters de ruimte te geven om te vari-
eren wanneer lichte of zware leveringsvoorwaarden zijn afgegeven. Een vergelijking van 
de schattingen in tabel 4.11 en 4.12 met tabel 4.9 laat duidelijke verschillen zien en die 
zijn ook statistisch sterk signifi cant. Bedenk evenwel dat deze modellen alleen valide 
zijn als de leveringsvoorwaarden exogeen zijn voor de keuze tussen zorg op afroep en 
verblijf. 
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dat personen met een kortstondige ziekte ook een grotere kans hebben op zorg op 
afroep. Wat verder opvalt, is dat de  beperkingenschalen nu belangrijker worden. 
Iemand die meer beperkingen ondervindt op het gebied van bewegen en verplaatsen, 
vermogen tot maatschappelijke participatie, psychisch welbevinden of oriëntatie, 
heeft minder kans op zorg op afroep. Ook de medische diagnose verlaagt in het 
algemeen de kans op zorg op afroep, met uitzondering van kanker, die de kans op 
zorg op afroep juist sterk vergroot. De aanwezigheid van een aangepaste woning of 
hulpmiddelen is minder van belang dan in het model van tabel 4.9, terwijl de samen-
stelling van het huishouden nu wel effect blijkt te hebben. Gehuwd samenwonenden 
(de referentiecategorie) hebben meer kans op zorg op afroep dan de overige groepen. 
De andere groepen hebben vooral meer kans op verblijf lang.
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Tabel 4.11
Determinanten van de indicaties voor zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang met lichte
leveringsvoorwaarden

 1 2 3

ZOA licht VBK licht VBL licht

leeftijd

0-19 jaar –0,240** 0,451** –0,211**
20-29 jaar –0,146** –0,242** 0,388**
30-39 jaar 0,063 –0,218** 0,154**
40-49 jaar 0,075 –0,165** 0,090
50-59 jaar 0,149** –0,113** –0,036
60-64 jaar 0,111** –0,074* –0,037
65-69 jaar (ref.)

70-74 jaar –0,052 –0,034 0,086*
75-79 jaar –0,046 –0,091** 0,138**
80-84 jaar –0,086** –0,140** 0,226**
85-89 jaar –0,114** –0,178** 0,291**
C 90 jaar –0,091** –0,228** 0,319**

indicatie

persoonlijke verzorging (ref.)

persoonlijke verzorging en verpleging –0,082** 0,033* 0,049*
persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding –0,357** –0,104** 0,461**
verpleging 0,394** –0,254** –0,140**
verpleging en ondersteunende begeleiding –0,278** –0,220** 0,498**
ondersteunende begeleiding –0,277** –0,181** 0,459**
persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding –0,326** –0,188** 0,514**

geslacht

man (ref.)

vrouw 0,000 –0,014 0,014

samenstelling huishouden

samenwonend, gehuwd (ref.)

samenwonend, anders –0,069** 0,021 0,048*
alleenstaand, verweduwd –0,017 –0,016 0,033*
alleenstaand, anders –0,007 –0,032* 0,039*
woonsituatie onbekend –0,012 –0,025 0,037
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Tabel 4.11 (vervolg)

 1 2 3

ZOA licht VBK licht VBL licht

kinderen
geen kinderen (ref.)

een of meer kinderen 0,019 –0,018 –0,001

beperkingenschalen
sociale redzaamheid –0,008 –0,018 0,026
bewegen en verplaatsen –0,079** 0,057** 0,022
persoonlijke verzorging 0,044** 0,009 –0,053**
huishoudelijk leven 0,028 –0,044** 0,016
vermogen tot maatschappelijke participatie –0,037 –0,039* 0,076**
probleemgedrag 0,014 0,004 –0,018
psychisch welbevinden –0,045 0,020 0,025
psychisch functioneren –0,044* 0,010 0,034
oriëntatiestoornissen –0,048** –0,031 0,079**

medische diagnose
kanker 0,217** –0,113** –0,104**
nier, gal, lever, schildklier 0,017 0,010 –0,027
diabetes –0,016 –0,009 0,025
psychische aandoening 0,026 –0,038* 0,012
zenuwstelsel –0,004 0,003 0,001
hart en vaatstelsel –0,022 0,026* –0,004
ademhalingsstelsel –0,027 0,025 0,003
bewegingsapparaat –0,084** 0,088** –0,004
gevolgen ongeval –0,083** 0,187** –0,104**
overige aandoeningen 0,017 –0,031* 0,014

reden aanmelding
psychosociale problematiek –0,013 –0,051** 0,064**
kortstondige ziekte 0,047 0,177** –0,224**
langdurige ziekte, lichamelijke handicap 0,109** –0,064** –0,045*
nazorg ziekenhuis/verpleeghuis –0,102** 0,319** –0,218**
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid –0,026 –0,040** 0,066**

hulpmiddelen
aangepaste (ouderen)woning 0,057 –0,084** 0,028
adl (bijv. aangepast bed, douche) 0,044 –0,015 –0,029
mobiliteit (rolstoel, rollator) –0,050* –0,002 0,052*

aantal waarnemingen 4.713 3.614 4.521
* p < 0,05   **  p < 0,01
R2 = 0,30.  Aantal waarnemingen = 12.848. Regio- en maandindicatoren zijn meegenomen in de analyses maar niet weergegeven in 
de tabel.

Bron: GINO-RIO2004
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Tabel 4.12 geeft de uitkomsten van het model voor zware leveringsvoorwaarden. De 
afweging lijkt hier vooral te gaan tussen verblijf kort en verblijf lang. Wanneer het 
gaat om zware leveringsvoorwaarden blijkt wederom dat ouderen een grotere kans 
hebben op verblijf lang en een kleinere kans op verblijf kort. Ook komen de jonge-
ren weer opvallend naar voren. Jongeren tussen de 20 en 39 jaar hebben een grote 
kans op verblijf lang en een aanzienlijk kleinere kans op verblijf kort in vergelijking 
met personen tussen de 65 en 69 jaar. Veelal gaat het om jongeren met psychische 
problemen. De functies laten het bekende patroon zien. Een enkelvoudige indicatie 
voor verpleging (persoonlijk verzorging) vergroot de kans op zorg op afroep (verblijf 
kort). Een indicatie voor ondersteunende begeleiding vergroot de kans op verblijf 
lang. Net als hiervoor hebben revalidanten meer kans op verblijf kort en personen 
met psychosociale problemen op verblijf lang. Ook de  beperkingenschalen laten 
vooral een afweging tussen verblijf kort en lang zien. In het algemeen hebben per-
sonen die meer beperkingen ondervinden, meer kans op verblijf lang en minder op 
verblijf kort. De belangrijkste variabelen die de kans op zorg op afroep vergroten zijn 
kanker en de aanwezigheid van adl-hulpmiddelen. Bij kanker gaat dit met name ten 
koste van de kans op verblijf lang en bij adl-hulpmiddelen ten koste van de kans op 
verblijf kort.
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Tabel 4.12
Determinanten van de indicaties voor zorg op afroep, verblijf kort en verblijf lang met zware
leveringsvoorwaarden

 1 2 3 

ZOA zwaar VBK zwaar VBL zwaar

leeftijd
0-19 jaar 0,075** 0,110 –0,185**
20-29 jaar 0,072* –0,307** 0,234**
30-39 jaar 0,115** –0,220** 0,105*
40-49 jaar 0,087** –0,105** 0,018
50-59 jaar 0,047** –0,036 –0,011
60-64 jaar 0,041* –0,044 0,004
65-69 jaar (ref.)

70-74 jaar –0,009 –0,029 0,038
75-79 jaar –0,016* –0,086** 0,102**
80-84 jaar –0,030** –0,149** 0,179**
85-89 jaar –0,027** –0,197** 0,224**
C 90 jaar –0,035** –0,272** 0,307**

indicatie
persoonlijke verzorging (ref.)

persoonlijke verzorging en verpleging –0,036** –0,103** 0,139**
persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding –0,160** –0,361** 0,521**
verpleging 0,154** 0,117 –0,271**
verpleging en ondersteunende begeleiding –0,056** –0,339** 0,395**
ondersteunende begeleiding –0,053** –0,356** 0,410**
persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding –0,064** –0,336** 0,399**

geslacht
man (ref.)

vrouw –0,011** –0,056** 0,067**

samenstelling huishouden
samenwonend, gehuwd (ref.)

samenwonend, anders –0,021** –0,012 0,033
alleenstaand, verweduwd –0,012* –0,032** 0,043**
alleenstaand, anders –0,023** –0,036* 0,059**
woonsituatie onbekend –0,018** –0,067** 0,085**

kinderen
geen kinderen (ref.)

een of meer kinderen –0,008 –0,020 0,028*



73Afweging tussen verblijf en zorg op afroep

 1 2 3 

ZOA zwaar VBK zwaar VBL zwaar

beperkingenschalen

sociale redzaamheid –0,018** –0,052** 0,069**
bewegen en verplaatsen –0,011 0,003 0,008
persoonlijke verzorging 0,028** 0,001 –0,029*
huishoudelijk leven 0,011* –0,010 –0,001
vermogen tot maatschappelijke participatie –0,015* –0,074** 0,089**
probleemgedrag –0,010 –0,056** 0,065**
psychisch welbevinden –0,012 –0,036 0,048*
psychisch functioneren 0,004 –0,028 0,024
oriëntatiestoornissen –0,014* –0,016 0,030*

medische diagnose

kanker 0,130** 0,005 –0,134**
nier, gal, lever, schildklier 0,021** 0,007 –0,028*
diabetes –0,005 0,000 0,005
psychische aandoening 0,013* –0,080** 0,067**
zenuwstelsel 0,007 –0,039* 0,032*
hart en vaatstelsel –0,017** 0,046** –0,029**
ademhalingsstelsel 0,012 –0,016 0,005
bewegingsapparaat –0,020** 0,086** –0,066**
gevolgen ongeval –0,017* 0,188** –0,171**
overige aandoeningen 0,001 –0,008 0,007

reden aanmelding

psychosociale problematiek –0,014** –0,118** 0,133**
kortstondige ziekte –0,025* 0,437** –0,412**
langdurige ziekte, lichamelijke handicap 0,010 0,024 –0,034
nazorg ziekenhuis/verpleeghuis –0,054** 0,360** –0,306**
ouderdom/verminderde zelfredzaamheid –0,028** –0,048** 0,077**

hulpmiddelen

aangepaste (ouderen)woning 0,049* –0,056 0,007
adl (bijv. aangepast bed, douche) 0,081** –0,067** –0,014
mobiliteit (rolstoel, rollator) –0,034** –0,008 0,042*

aantal waarnemingen 1.668 6.375 9.232 
* p < 0,05   ** p < 0,01
R2 = 0,28. Aantal waarnemingen = 17.275. Regio- en maandindicatoren zijn meegenomen in de analyses maar niet weer-
gegeven in de tabel.

Bron: GINO-RIO2004

Tabel 4.12 (vervolg)
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Het is lastig om de beslissingsvolgorde uit de beschikbare gegevens af te lezen. Zoals 
gezegd, het feit dat het model van tabel 4.10 niet aan alle statistische eisen voldoet, is 
een aanwijzing dat het geen goede beschrijving van het keuzeproces is. Of dat echter 
veroorzaakt wordt door een te klein inhoudelijk verschil tussen de lichte en zware 
leveringsvoorwaarden, of door een andere beslissingsvolgorde (of door beide oorza-
ken) is niet met zekerheid te stellen. In het eerste geval is het beter om tabel 4.9 als 
leidend te beschouwen, maar in het andere geval geven tabel 4.11 en 4.12 een betere 
beschrijving van de werkelijkheid. De verschillen tussen de uitkomsten voor lichte 
(tabel 4.11) en zware leveringsvoorwaarden (tabel 4.12) zijn statistisch zeer signifi -
cant, dus als de daarbij veronderstelde beslissingsvolgorde correct is, dan verdienen 
deze modellen de voorkeur boven het model van tabel 4.9.

Voorspelkracht van de modellen
In de beschrijving van de resultaten hebben we het steeds over de kans dat een zorg-
oplossing wordt geïndiceerd en de effecten van de verschillende variabelen op deze 
kansen. De modellen geven in feite voor elke cliënt aan welke uitkomst het waar-
schijnlijkst is, gegeven de (bekende) kenmerken van die cliënt, en welke uitkomsten 
minder waarschijnlijk zijn. We kunnen de ‘waarschijnlijkste’ uitkomst vergelijken 
met de werkelijke uitkomst: we kennen immers het indicatiebesluit. Hoe vaak komt 
de ‘voorspelde’ (waarschijnlijkste) uitkomst overeen met de werkelijke uitkomst?

In het model van tabel 4.9, waarin onderscheid naar zorg op afroep, verblijf kort 
en verblijf lang wordt gemaakt, wordt in 66,9% de correcte (dus de werkelijk afge-
geven) indicatie voorspeld. Dat klinkt beter dan het feitelijk is, omdat zonder enig 
model al een score van 45,7% gehaald had kunnen worden door voor iedereen een 
indicatie voor verblijf lang (de grootste groep) te voorspellen. Door de oververtegen-
woordiging van mensen met deze indicatie, is het relatief makkelijk om veel correcte 
voorspellingen te doen, echter zonder enige verklaring erachter. De bijdrage van het 
model bestaat eruit dat factoren aangegeven kunnen worden die de kansen op zorg 
op afroep en verblijf kort vergroten. We zien dat voor elke indicatie de kans dat de 
correcte voorziening teruggevonden wordt, groter is dan de kans op elk van de twee 
overige voorzieningen. Vooral langdurig verblijf wordt goed teruggevonden, dit is 
blijkbaar de herkenbaarste groep.

Ook het model van tabel 4.10 levert een duidelijke bijdrage aan de voorspelkwa-
liteit. Met het model wordt 50,7% van de indicaties correct geïdentifi ceerd, terwijl 
dat zonder model in niet meer dan 30,6% van de gevallen zou lukken. Toch moeten 
we oppassen met het goedkeuren van dit model, omdat we zien dat mensen met een 
indicatie voor zorg op afroep met zware leveringsvoorwaarden nauwelijks door het 
model worden teruggevonden. Ze worden op basis van hun kenmerken veel vaker 
bij zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden verwacht, of juist bij langdurig 
verblijf met zware leveringsvoorwaarden. Ook verblijf lang met lichte leveringsvoor-
waarden is voor het model lastig te identifi ceren: deze mensen worden ongeveer 
even vaak bij verblijf lang met zware leveringsvoorwaarden voorspeld. En ook van 
de groep die in werkelijkheid verblijf kort met lichte leveringsvoorwaarden heeft 
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gekregen, weet het model niet zo goed waar die thuishoort. Zoals bij de bespreking 
van de tabel al is aangeven, voldoet dit model niet aan alle statistische eisen en zijn 
de inhoudelijke verschillen tussen de zes indicaties waarschijnlijk te klein. De voor-
spellingen wijzen er ook op dat het moeilijk is om op basis van de cliëntkenmerken 
iedereen aan de werkelijk geïndiceerde combinatie van verblijf en leveringsvoor-
waarden toe te wijzen. Vaak is er een andere combinatie die even waarschijnlijk (of 
passend) is: ook dit wijst erop dat de inhoudelijke verschillen tussen de pakketten 
soms te klein zijn. Dit lijkt een aanwijzing dat er voor de indicatiesteller relatief veel 
ruimte is bij het vaststellen van de leveringsvoorwaarden, aangezien de gezondheids- 
en persoonskenmerken geen uitsluitsel kunnen geven, al kan het natuurlijk ook zijn 
dat de voor dit onderscheid relevante kenmerken niet in onze gegevens voorkomen. 
De protocollen voor de indicatie van leveringsvoorwaarden (ciz 2006a) zijn minder 
duidelijk over wanneer wat geïndiceerd moet worden dan de protocollen achter de 
functies.

Wanneer het onderscheid naar leveringsvoorwaarden als een gegeven wordt 
beschouwd en er alleen een keuze tussen zorg op afroep en verblijf (kort of lang) 
gemaakt moet worden, zoals in tabellen 4.11 en 4.12, zien we de aantallen cor-
recte voorspellingen weer toenemen. Vooral tabel 4.11, met de personen met lichte 
leveringsvoorwaarden, is wat dat betreft interessant. In dat model wordt 67,5% 
van de indicaties correct voorspeld, terwijl een naïeve voorspeller door de redelijk 
evenwichtige verdeling van de aantallen waarnemingen over de drie voorzieningen 
niet verder komt dan 36,7%. Bovendien is voor elk van de voorzieningen de kans dat 
de correcte voorziening voorspeld wordt groter dan de som van de kansen op de twee 
andere voorzieningen. Gegeven de geïndiceerde functie(s) en de (lichte) leverings-
voorwaarden, kan het model dus heel behoorlijk aangeven of iemand zorg op afroep, 
kort verblijf of lang verblijf nodig heeft. Dat is een goede prestatie omdat juist in deze 
categorie (met lichte leveringsvoorwaarden) veel oplossingen tot de mogelijkheden 
lijken te behoren. Voor de zware leveringsvoorwaarden voorspelt het model welis-
waar nog vaker correct (72,1%), maar is de bijdrage van het model veel beperkter 
omdat door de oververtegenwoordiging van indicaties voor lang verblijf een naïeve 
voorspeller al tot 53,4% komt. Vooral indicaties voor zorg thuis met zware leverings-
voorwaarden zijn moeilijk terug te vinden voor het model. Een kort of lang verblijf 
ligt meer voor de hand gezien de cliëntkenmerken. Het onderscheid tussen kort en 
lang verblijf is wel redelijk te maken. De afweging binnen lichte en zware leverings-
voorwaarden is dus een stuk beter te modelleren dan de keuze tussen lichte en zware 
leveringsvoorwaarden.

Verschillen in de loop van de tijd
Om na te gaan of er in de loop van de tijd veranderingen in de indicatiestelling zijn 
opgetreden, is in de modellen een maandindicator opgenomen. Omdat deze sig-
nifi cant is, kunnen we stellen dat het tijdstip van de indicatie van invloed is op de 
uitkomst ervan. Een andere, en meer fl exibele, manier om na te gaan of er verande-
ringen in de loop van de tijd zijn geweest, is het schatten van afzonderlijke modellen 
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voor deelperioden en nagaan of de parameterwaarden verschillen tussen de deelpe-
rioden. We hebben dat gedaan door twee deelperioden te onderscheiden: we hebben 
onze periode van één jaar gesplitst in een eerste half jaar (oktober 2003-maart 2004) 
en een tweede half jaar (april 2004-september 2004). Statistische toetsen wijzen 
uit dat voor elk van de modellen in de tabellen 4.9-4.12 de parameters in het eerste 
half jaar signifi cant anders zijn dan in het tweede half jaar. Het voert te ver om alle 
schattingen hier te presenteren. Er wordt volstaan met een globale beoordeling en 
interpretatie van de verschillen.

In het algemeen wordt voor de modellen in het tweede half jaar een hogere verkla-
ringskracht (R2) gevonden dan in het eerste half jaar. Alleen voor het model in tabel 
4.11 gaat dit niet op. De toewijzing van zorg op afroep en kort- of langdurig verblijf 
lijkt vooral bij de zware leveringsvoorwaarden beter te verklaren aan de hand van de 
beschikbare variabelen. Opvallend zijn de veranderingen in de effecten van de geïn-
diceerde functies op de verwachte uitkomst voor de leveringsvoorwaarden. De kans 
dat iemand met een indicatie voor (alleen) verpleging zorg op afroep krijgt geïndi-
ceerd, is in het eerste half jaar al groot, maar is in het tweede half jaar nog groter 
geworden. De kans op een indicatie voor kort verblijf neemt juist sterk af. Personen 
met een indicatie voor de functies verpleging en ondersteunende begeleiding zien de 
kans op lang verblijf toenemen terwijl zorg op afroep minder waarschijnlijk wordt.

Nadere inspectie van de marginale effecten per half jaar geeft aan dat jongeren 
en ‘jonge ouderen’ in het tweede half jaar relatief vaker zorg op afroep geïndiceerd 
krijgen en minder vaak (kort) verblijf, terwijl voor 75-plussers vooral de kans op lang 
verblijf is toegenomen ten koste van kort verblijf. Verder wordt voor zorg thuis in 
het eerste half jaar een signifi cant effect van de samenstelling van het huishouden 
gevonden en blijkt die in het tweede half jaar niet meer van belang. Voor de keuze 
tussen kort of lang verblijf blijft de samenstelling van het huishouden van belang. 
De rol van de aanwezige hulpmiddelen lijkt ook te schuiven. Met adl-hulpmiddelen 
wordt zorg op afroep in het tweede half jaar waarschijnlijker en kort verblijf minder 
waarschijnlijk. Ook voor bewoners van ouderenwoningen zien we in het tweede half-
jaar een kleinere kans op kort verblijf, maar hier gaat juist het lang verblijf omhoog 
(al is het effect niet signifi cant). Het effect dat mobiliteitshulpmiddelen (langdurige) 
opname waarschijnlijker maken, vinden we alleen in het eerste half jaar, niet meer in 
het tweede half jaar.

Eerder is geconstateerd dat de invloed van de  beperkingenschalen beperkt is 
en dat deze waarschijnlijk al verwerkt is in de geïndiceerde functies. Opmerkelijk 
genoeg lijken er in het tweede half jaar minder  beperkingenschalen van belang bij 
de verklaring van de uitkomst van het indicatieproces dan in het eerste half jaar. 
Waar in het eerste half jaar vrijwel elk type beperking een (klein) signifi cant mar-
ginaal effect heeft op elke zorgoplossing, is er in het tweede half jaar een scherper 
onderscheid. Beperkingen in het bewegen en verplaatsen vergroten de kans op zorg 
thuis, maar zijn niet van belang voor de keuze tussen kort of lang verblijf (gegeven de 
andere kenmerken, waaronder de geïndiceerde functies). Problemen met de sociale 
redzaamheid en persoonlijke verzorging lijken in het tweede half jaar het verschil 
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te bepalen tussen lang of kort verblijf, maar hebben geen gevolgen voor de kans op 
zorg op afroep. Met een beperkter aantal signifi cante  beperkingenschalen wordt 
een grotere verklaringskracht gehaald. Dit zou met protocollering te maken kunnen 
hebben: de relatie tussen beperkingen en het af te geven indicatiebesluit wordt 
sterker. Ook de rol van de reden van aanmelding ‘ouderdom/verminderde zelfred-
zaamheid’ wordt kleiner, maar tegelijk zien we dat de voorspellende waarde van de 
reden ‘nazorg’ groter wordt. Mogelijk is bij nazorg de indicatie gemandateerd door 
het ziekenhuis en wordt met een beperkte registratie in de rio-bestanden volstaan, 
waardoor de reden van de aanvraag meer gewicht krijgt. Bij de reden ‘ouderdom’ 
wordt door de protocollering een scherpere omschrijving van de actuele problemen 
noodzakelijk en komt meer gewicht bij de  beperkingenschalen te liggen en minder 
bij de redenen.

Een samenvattende duiding van de verschillen in de loop van de tijd is lastig, 
maar voortgaande protocollering lijkt tot een sterkere relatie tussen de persoonlijke 
achtergronden en de geïndiceerde leveringsvoorwaarden geleid te hebben. Aan de 
andere kant blijven er regionale verschillen, al zijn die niet stabiel: er zijn soms ook 
weer opvallende verschuivingen binnen de regio’s. De maandindicatoren zijn in het 
tweede half jaar niet signifi cant, een algemeen tijdseffect lijkt minder te worden. Dat 
lijkt te passen bij de extramuraliseringstrend: mensen zo lang mogelijk thuis laten 
(in een aangepaste woning), waarbij zorg in een instelling vooral gezien wordt als 
een voorziening voor ouderen. Verpleging kan goed thuis, verpleging én begeleiding 
niet.

Vergelijking met eerder onderzoek
We hebben niet gekeken naar de effecten van de kenmerken op de gehele indicatie-
stelling, maar alleen naar het effect op de keuze tussen zorg op afroep en verblijf. 
Dit maakt de uitkomsten van het onderzoek moeilijk vergelijkbaar met eerder onder-
zoek naar de indicatiestelling. Het bestaande onderzoek (zie § 2.2.2) verklaart de 
geïndiceerde producten of voorzieningen, of, als het om recent onderzoek gaat, de 
geïndiceerde functies, terwijl wij de geïndiceerde functies als gegeven beschouwen 
en hebben onderzocht welke leveringsvoorwaarden erbij horen. De voorzieningen 
die in ander onderzoek zijn onderzocht, zijn in feite een mix van de functies waarbij 
hulp noodzakelijk is en de plaats waar de hulp geleverd moet worden. Deze combi-
natie wordt tegelijk verklaard, waar wij juist op de plaats van levering van de zorg 
focussen. Bovendien richten we ons op mensen die ten minste zorg op afroep nodig 
hebben.

Wat in onze resultaten opvalt, is dat de geïndiceerde (combinatie van) functie(s) 
wel een grote voorspellende waarde heeft voor de plaats waar de zorg geleverd moet 
worden. Personen waarbij ondersteunende begeleiding is geïndiceerd, of een com-
binatie van verpleging of ondersteunende begeleiding met persoonlijke verzorging, 
hebben een veel grotere kans dat er (lang) verblijf geïndiceerd wordt dan personen 
met enkelvoudige indicaties voor persoonlijke verzorging of voor verpleging. Verder 
vallen de relatief kleine marginale effecten van de  beperkingenschalen op. In veel 
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onderzoek wordt geconstateerd dat de beperkingen een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste verklarende factor voor het indicatiebesluit zijn. Waarschijnlijk is de 
rol van de beperkingen in eerste instantie bepalend voor de geïndiceerde functies en 
is deze minder van belang voor de locatie van de zorg. In onze resultaten zien we dat 
terug in de belangrijke rol van de functies, waardoor er weinig voor de beperkingen 
overblijft.

4.3  Samenvatting

In dit hoofdstuk is de afweging tussen zorg op afroep en verblijf geïnventariseerd. In 
eerste instantie is een beschrijvende analyse gemaakt, gevolgd door een verklarende 
analyse.

Personen die zorg op afroep ontvangen, hebben in het algemeen een wat ander 
profi el dan personen die verblijf geïndiceerd hebben gekregen. Zorg op afroep wordt 
vaker geïndiceerd aan personen die wat jonger zijn en die langdurig ziek zijn, omdat 
ze bijvoorbeeld kanker hebben. Verblijf kort is vaak bedoeld als revalidatiezorg, 
terwijl verblijf lang vooral wordt geïndiceerd voor oude ouderen. Dit beeld komt ook 
naar voren bij de modellering van de keuze tussen zorg op afroep en verblijf. Naast 
leeftijd, revalidatie en langdurige ziekte, komt hier naar voren dat de geïndiceerde 
functies een grote rol spelen. Zo hebben personen met een indicatie voor alleen ver-
pleging meer kans op een indicatie voor zorg op afroep, personen met een indicatie 
voor alleen persoonlijke verzorging meer kans op een indicatie voor verblijf kort en 
personen met een indicatie voor ondersteunende begeleiding (eventueel in com-
binatie met een andere functie) meer kans op verblijf lang. De invloed van overige 
variabelen, zoals beperkingen, is in een aantal gevallen weliswaar signifi cant, maar 
beperkt van omvang.

De keuze tussen verblijf en zorg op afroep valt beter te verklaren aan de hand van 
de individuele kenmerken (en maand- en regio-indicatoren) dan de keuze tussen 
lichte en zware leveringsvoorwaarden. Kennelijk zijn de protocollen hier niet eendui-
dig genoeg, of spelen er bij deze afweging andere variabelen, die niet in ons bestand 
voorkomen, een rol. Informatie over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van mantelzor-
gers is maar zeer beperkt voorhanden.

Hoewel we slechts beschikken over gegevens voor een jaar, zien we toch dat er 
in de loop van de tijd anders geïndiceerd wordt. In de tweede helft van de waarne-
mingsperiode krijgen jongere ouderen vaker zorg op afroep geïndiceerd en oude 
ouderen juist vaker verblijf. Ook andere persoonlijke kenmerken hebben meer 
invloed in de tweede helft. Dit alles kan een gevolg zijn van de verdergaande pro-
tocollering: er wordt steeds meer gekeken naar de persoonlijke kenmerken van de 
zorgvrager en daardoor wordt de scheiding tussen wie in aanmerking komt voor 
zorg op afroep en wie voor verblijf sterker.
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5 Conclusies

5.1 Waarom dit onderzoek

Verpleging en verzorging kunnen thuis of in een intramurale instelling geleverd 
worden. De ontwikkeling van de laatste jaren is dat deze zorg zo veel mogelijk thuis 
geleverd wordt. De wens hiertoe leeft sterk bij de cliënten en wordt ondersteund door 
de overheid. Het is echter niet mogelijk alle zorg thuis te leveren. Sommige perso-
nen hebben zo veel zorg en toezicht nodig, dat dit alleen in een intramurale setting 
geleverd kan worden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die slechts weinig zorg 
nodig hebben. Voor hen komt zorg in een instelling helemaal niet in beeld. Voor een 
grote groep zorgbehoevenden is de afweging tussen zorg thuis of zorg in een instel-
ling echter wel relevant. In dit onderzoek beperken we ons tot deze groep.

Zorg thuis en intramurale zorg worden geleverd in verschillende categorieën 
van toezicht, uitgedrukt in leveringsvoorwaarden. In dit onderzoek kijken we naar 
personen die ten minste in aanmerking komen voor zorg op afroep, dat wil zeggen 
zorg met leveringsvoorwaarde B, C of D. Leveringsvoorwaarde B wordt geïndiceerd 
wanneer het ten minste voor een deel van de zorg noodzakelijk is dat deze direct 
oproepbaar is. Wanneer zorg voortdurend in de nabijheid moet zijn, is leverings-
voorwaarde C de aangewezen indicatie, terwijl leveringsvoorwaarde D afgegeven 
wordt als de zorgverlener 24 uur per dag direct aanwezig moet kunnen zijn. Zorg 
op afspraak (leveringsvoorwaarde A) blijft in dit onderzoek buiten beschouwing, 
evenals indicaties waarbij geen van de functies persoonlijke verzorging, verpleging 
en ondersteunende begeleiding is geïndiceerd. Alleen bij deze functies worden 
leveringsvoorwaarden afgegeven. Ook zorg in een instelling bestaat uit meerdere 
varianten. Deze kan kortdurend (verblijf kort) of langdurend (verblijf lang) zijn. 
Bij kortdurend verblijf blijft er uitzicht op terugkeer naar de oude woonsituatie. Bij 
langdurend verblijf heeft de persoon doorgaans zijn eigen woning opgezegd, omdat 
ervan uitgegaan kan worden dat de persoon in de toekomst niet meer zelfstandig zal 
kunnen wonen. Naast de indicatie voor verblijf wordt ook aangegeven bij welke func-
ties er hulp noodzakelijk is en worden dezelfde leveringsvoorwaarden gehanteerd als 
voor zorg thuis.

5.2 Samenvatting van de resultaten

In dit onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:
1 Hoe heeft het aantal indicaties voor verblijf en zorg op afroep zich ontwikkeld?
2 Welke factoren spelen een rol in de verklaring van de bij 1 geconstateerde ontwik-

kelingen?



80 Conclusies

Aangezien ons onderzoeksbestand slechts een periode van één jaar bestrijkt (oktober 
2003-september 2004), is het niet mogelijk om de langetermijnontwikkeling van het 
aantal indicaties te bestuderen. Toch vallen er binnen deze relatief korte periode al 
een aantal interessante ontwikkelingen waar te nemen. Zo zien we de sterke, trend-
matige toename van indicaties die het ciz constateert over een langjarige periode 
terug in onze beperkte periode. Het gemiddeld aantal indicaties per maand neemt 
toe. Verder neemt het aandeel indicaties voor zorg op afroep signifi cant toe, ten 
koste van het aandeel indicaties voor verblijf. Een nadere beschouwing laat zien dat 
vooral het aandeel indicaties voor zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden 
toeneemt, ten koste van het aandeel indicaties voor verblijf lang met lichte leverings-
voorwaarden. Vooral voor personen die zorg nodig hebben, maar zelf nog de regie 
kunnen voeren, en daarom lichte leveringsvoorwaarden (B) krijgen geïndiceerd, lijkt 
zorg op afroep een reëel alternatief te zijn voor zorg in een instelling.

De beperkte tijdsperiode waarover gegevens beschikbaar zijn, maakt het onmo-
gelijk een uitgebreide longitudinale analyse te doen om inzicht te verkrijgen in de 
factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling in de aantallen indicaties voor verblijf 
en zorg op afroep. Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag hebben 
we geprobeerd om duidelijker naar voren te krijgen welke factoren bepalen of 
iemand zorg thuis of zorg in een instelling geïndiceerd krijgt, zie fi guur 5.1. Perso-
nen die een indicatie voor awbz-gefi nancierde verpleging en verzorging met zorg op 
afroep of verblijf ontvangen, verschillen onderling sterk. Sommigen melden zich aan 
wegens nazorg, anderen hebben kanker en bevinden zich in de laatste levensfase, 
weer anderen ondervinden de gevolgen van dementie. Het blijkt dat personen die 
alleen de functie verpleging nodig hebben en mensen met kanker meer kans hebben 
op een indicatie voor zorg op afroep en daarbij veelal voldoende hebben aan lichte 
leveringsvoorwaarden. Verblijf kort met zware leveringsvoorwaarden wordt rela-
tief vaker geïndiceerd voor personen bij wie alleen hulp bij de functie persoonlijke 
verzorging nodig is, die een kortstondige ziekte hebben, die nazorg nodig hebben of 
die moeten revalideren. Ouderen op hoge leeftijd, personen met een indicatie voor 
ten minste ondersteunende begeleiding of personen met psychische of psychosociale 
problemen ontvangen vaker een indicatie voor verblijf lang met zware leveringsvoor-
waarden. Voor verblijf kort en verblijf lang met lichte leveringsvoorwaarden en zorg 
op afroep met zware leveringsvoorwaarden zijn dit soort ‘profi elen’ moeilijker te 
geven.
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Figuur 5.1
Beslisboom zorg op afroep vs. verblijfa

zorgvrager

lichte leveringsvoorwaarden

zware leveringsvoorwaarden

zorg thuis

lichte leveringsvoorwaarden

zware leveringsvoorwaarden

lichte leveringsvoorwaarden

zware leveringsvoorwaarden

verblijf kort

verblijf lang

a De volgorde van de beslissing over verblijf, functies en leveringsvoorwaarden ligt niet vast. Daarom zijn in dit
 rapport verschillende varianten op de weergegeven beslisboom geanalyseerd.  

In het algemeen blijkt de afweging tussen zorg op afroep en verblijf beter te ver-
klaren aan de hand van de beschikbare persoonskenmerken dan door de afweging 
tussen lichte en zware leveringsvoorwaarden. Personen die zware of lichte leverings-
voorwaarden krijgen geïndiceerd, verschillen onderling dus niet erg sterk op de ken-
merken die in dit onderzoek betrokken zijn. Volgens de protocollen moet de mate 
waarin een persoon zelf nog de regie over zijn leven kan voeren een belangrijk aspect 
vormen bij de indicatie van de leveringsvoorwaarden. De uitkomsten zijn een aan-
wijzing dat de protocollen hierover niet duidelijk (genoeg) zijn, of dat andere (niet 
meegenomen) kenmerken een doorslaggevende rol spelen bij de vaststelling van de 
noodzakelijk geachte leveringsvoorwaarden.

De afweging tussen zorg op afroep met lichte leveringsvoorwaarden en verblijf 
met lichte leveringsvoorwaarden kan scherper naar voren worden gebracht door 
een analyse uit te voeren op de groep personen met lichte leveringsvoorwaarden. 
Deze analyse kan alleen worden uitgevoerd onder de veronderstelling dat de keuze 
voor de leveringsvoorwaarden gemaakt wordt na vaststelling van de functies. Uit de 
protocollen is echter niet duidelijk of dit werkelijk de bedoeling is. Uit die analyse 
blijkt dat zorg op afroep vaker wordt geïndiceerd voor personen die iets minder oud 
zijn, die een indicatie hebben voor alleen verpleging, die wonen in een aangepaste 
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ouderenwoning, of die kanker of een langdurige ziekte hebben. Verblijf lang wordt 
daarentegen vaker geïndiceerd voor oude ouderen, voor personen met een indicatie 
voor (ten minste) ondersteunende begeleiding, met een beperking in het vermogen 
tot maatschappelijke participatie, met oriëntatiestoornissen of met psychosociale 
problemen. Revalidanten en personen die nazorg behoeven, hebben meer kans op 
verblijf kort.

Er is ook onderzocht of personen in de eerste helft van de onderzoeksperiode 
anders worden geïndiceerd dan in de tweede helft. Dit bleek inderdaad het geval te 
zijn. In de tweede helft vindt er een scherpere scheiding plaats tussen wie zorg op 
afroep en wie verblijf ontvangt. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de verdergaande 
protocollering.

Samengevat kunnen we dus stellen dat er verschuiving plaatsvindt van verblijf 
naar zorg op afroep. Hierbij gaat het vooral om zorg met lichte leveringsvoorwaar-
den. De geïndiceerde functies bieden een belangrijke leidraad bij het bepalen of 
iemand een indicatie voor verblijf krijgt of voor zorg thuis. Daarnaast blijkt dat zorg 
op afroep in het bijzonder gericht is op terminale zorg (personen met kanker), ver-
blijf kort op nazorg/revalidatie en verblijf lang op oude ouderen. Dit onderscheid is 
sterker in de tweede helft van de onderzoeksperiode, dat een gevolg lijkt van verdere 
protocollering: het wordt voor indicatiestellers steeds duidelijker wie in aanmerking 
komt voor zorg thuis en wie voor zorg in een instelling.

5.3 Conclusies en slotbeschouwing

Uit het onderzoek komen drie belangrijke punten naar voren waar we in deze laat-
ste paragraaf wat verder op in willen gaan. Deze punten betreffen de te verwachten 
ontwikkeling in de uitruil tussen zorg op afroep en verblijf, de nadere duiding van 
de waarneming dat cliënten met een vergelijkbaar profi el soms indicaties voor ver-
schillende zorg ontvangen en de implicaties van de bijzondere positie van de functie 
verblijf in het geheel van functies en leveringsvoorwaarden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er vooral substitutie lijkt te zijn van (langdu-
rig) verblijf door zorg op afroep wanneer er lichte leveringsvoorwaarden noodzake-
lijk zijn. Een indicatie met lichte leveringsvoorwaarden betekent ook dat de cliënt 
zelf kan aangeven wanneer zorgverlening nodig is, waardoor het relatief makkelijker 
is om deze zorg in de thuissituatie te realiseren. Bij zware leveringsvoorwaarden is 
er op dit moment weinig sprake van zorg die thuis geleverd wordt en dit geldt zeker 
voor leveringsvoorwaarde D (24 uurstoezicht, 5% zorg op afroep). Het is de vraag 
of dat in de toekomst kan veranderen. In de beschikbare gegevens zien we ook voor 
leveringsvoorwaarde C (nabijheid) nog geen trend naar extramurale zorg (slechts 
14% krijgt zorg op afroep), al moet het wel mogelijk zijn om de woonsituatie zo 
aan te passen dat het regelmatige toezicht ook in een thuissituatie gerealiseerd kan 
worden. Hier ligt een duidelijke uitdaging voor zorgaanbieders, die op dit gebied hun 
aanbod nog beter zullen moeten afstemmen op de voortschrijdende extramuralise-
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ring. Voor de groep met lichte leveringsvoorwaarden lijkt er op korte termijn meer te 
halen. Daar zien we al een trend naar extramurale zorg en gezien het beleid van de 
overheid en de wensen van cliënten ligt het in de lijn der verwachting dat hier steeds 
meer zorg extramuraal geleverd zal worden. Zelfs voor de lichte leveringsvoorwaar-
den valt hier nog veel te winnen, want niet meer dan 54% van de personen met leve-
ringsvoorwaarde B ontvangt zorg op afroep.

In dit onderzoek is gekeken naar de factoren die bepalend zijn bij de keuze tussen 
zorg op afroep en verblijf en tussen lichte en zware leveringsvoorwaarden. Een groot 
deel van deze factoren is cliëntgebonden en niet of nauwelijks door beleidsmakers te 
beïnvloeden. De factoren blijken goed in staat om de afweging tussen zorg op afroep 
en verblijf te verklaren, maar de afweging tussen lichte en zware leveringsvoorwaar-
den binnen de groepen verblijf en zorg op afroep blijkt aanzienlijk moeilijker te 
reproduceren. Het blijkt dat van de mensen met vergelijkbare kenmerken, een deel 
lichte leveringsvoorwaarden geïndiceerd krijgt terwijl een ander deel, ogenschijnlijk 
vergelijkbare cliënten, een indicatie voor zware leveringsvoorwaarden krijgt. Dat kan 
te maken hebben met het feit dat de cliënten verschillen op kenmerken die niet zijn 
vastgelegd in de variabelen van ons bestand (zoals de beschikbaarheid van mantel-
zorg) maar die wel tot gevolg hebben dat lichte of juist zware leveringsvoorwaarden 
noodzakelijk zijn. Het is echter evengoed mogelijk dat de cliënten werkelijk nauwe-
lijks verschillen en om andere, niet aan de cliënt gebonden redenen, een indicatie 
voor lichte of zware leveringsvoorwaarden krijgen. Een mogelijkheid is dat de pro-
tocollen op dit punt niet eenduidig genoeg zijn, waardoor het voor de indicatiestel-
ler niet duidelijk is wanneer welke leveringsvoorwaarde geïndiceerd moet worden. 
Verduidelijking van de protocollen en voorlichting aan de indicatiestellers kunnen 
hierbij helpen.

Ten slotte lijkt de verblijfsfunctie een vreemde eend in de bijt tussen de andere func-
ties. De functie verblijf lijkt in sommige opzichten meer te passen bij de leverings-
voorwaarden dan bij de functies. Net zoals de leveringsvoorwaarden aanvullend zijn 
op de te leveren functies, is in feite ook de functie verblijf aanvullend op de overige 
functies. Zo staat het ook in de protocollen: een indicatiesteller wordt geacht eerst 
na te gaan bij welke functies er een probleem is en er hulp nodig is, en moet daarna 
kijken of de noodzakelijke zorg thuis of in een intramurale setting geleverd kan of 
moet worden (maar zonder het beschikbare aanbod mee te wegen). In de praktijk 
is het ook zo dat sommige combinaties van leveringsvoorwaarden en verblijf bijna 
niet voorkomen, wat verder onderstreept dat verblijf geen echte functie is. Zo blijft 
het moeilijk te verklaren dat bij een indicatie waarin lichte leveringsvoorwaarden (en 
in het bijzonder voorwaarde A) worden geïndiceerd soms toch een verblijfsindicatie 
wordt gegeven. Deze lichte leveringsvoorwaarden betekenen namelijk dat de zorg 
voor een groot deel op afspraak geleverd kan worden en er geen regelmatig toezicht 
noodzakelijk geacht wordt. In onze gegevens worden bij indicaties voor verblijf met 
leveringsvoorwaarde A (afspraak) minder frequent de functies persoonlijke verzor-
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ging, verpleging en ondersteunende begeleiding aangetroffen. Het kan zijn dat het 
hier vooral om ggz-cliënten gaat, maar ook in dat geval zou de verblijfsindicatie 
ondersteund behoren te worden door de geïndiceerde functies.

Aan de andere zijde van het spectrum vinden we leveringsvoorwaarde D, dat wil 
zeggen dat de zorgverlenende 24 uur per dag in de directe nabijheid van de cliënt 
moet zijn om continu toezicht te garanderen. Hiervan wordt in diverse (beleids)-
stukken gesteld dat het bijna gelijk staat aan intramurale zorg, dus aan een indica-
tie voor de functie verblijf. We zien in de gegevens dan ook dat zorg op afroep met 
leveringsvoorwaarde D nauwelijks voorkomt. Ook leveringsvoorwaarde C, waarbij 
regelmatig toezicht op initiatief van de zorgverlener noodzakelijk is, wordt in de 
onderzochte periode veelal in combinatie met een verblijfsindicatie afgegeven. Veel 
meer dan voor leveringsvoorwaarde D, is het voor leveringsvoorwaarde C echter wel 
voorstelbaar dat deze thuis gerealiseerd kan worden. Hier moet voornamelijk nog 
een slag worden gemaakt door de zorgaanbieders. Leveringsvoorwaarde D komt 
inhoudelijk dicht bij een indicatie voor de functie verblijf. Om het toezicht goed te 
kunnen realiseren, is verblijf bijna onontkoombaar. Wil het zonder verblijf geregeld 
kunnen worden, dan moet de zelfstandige woning op zijn minst in de directe nabij-
heid van een zorgverlenende instantie zijn.

De positie van de functie verblijf is dus inhoudelijk lastig te duiden. Bij twee van de 
vier leveringsvoorwaarden is met de keuze van de leveringsvoorwaarde impliciet ook 
al een keuze gemaakt voor zorg op afroep of verblijf. Als de extramuralisering verder 
voortschrijdt, zal dit waarschijnlijk ook steeds meer gaan gelden voor de andere twee 
leveringsvoorwaarden. Hiermee is duidelijk dat op termijn de functie verblijf beter 
vervangen kan worden door een leveringsvoorwaarde verblijf, om de protocollen 
inhoudelijk consequenter en duidelijker te maken. Op dit moment is dat echter nog 
een stap te vroeg, aangezien zelfs onder de lichte leveringsvoorwaarden nog vaak 
intramurale voorzieningen worden verstrekt.

Wat betekent dit alles voor de toekomst? Het ligt in de lijn der verwachting dat de 
extramuraliseringstrend verder doorzet. De nu al geconstateerde voorkeur voor 
extramurale zorg zal alleen maar sterker worden. Nieuwe generaties ouderen zijn 
mondiger en zullen hun voorkeur voor zorg thuis gehonoreerd willen zien. Demo-
grafi sche trends laten zien dat het aantal oude ouderen relatief afneemt ten opzichte 
van het aantal 65-75-jarigen. Uit onze resultaten blijkt dat deze laatste groep, wan-
neer zorg noodzakelijk is, nu al vaker een indicatie voor zorg op afroep krijgt dan 
voor verblijf. Ook de te verwachten groei van het aantal patiënten met kanker (Van 
den Berg Jeths et al. 2004) zal eerder tot een toename van het aantal indicaties voor 
zorg op afroep dan voor verblijf leiden, zo blijkt uit onze resultaten. Er is dus een 
aantal min of meer autonome ontwikkelingen waar te nemen dat het aannemelijk 
maakt dat zorg op afroep verder zal groeien ten opzichte van verblijf. Het is voor 
beleidsmakers van belang hierop in te spelen door hiervoor voldoende mogelijkhe-
den te scheppen en de indicatiestelling verder te stroomlijnen.
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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
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2005/9 Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in de vraag (2005). 
isbn 90-377-0235-x

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 ter-

rein 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. isbn 90-377-0208-2

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 onbereikbare 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

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
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