
Cijfermatige ontwikkelingen in de 
verstandelijk-gehandicaptenzorg





Cijfermatige ontwikkelingen in de  
verstandelijk-gehandicaptenzorg

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, augustus 2005

Isolde Woittiez
Jedid-Jah Jonker
Ingrid Ooms
John Stevens
Irma Schoemakers-Salkinoja

Een vraagmodel



Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:
a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende 

beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit 
gebied te verwachten ontwikkelingen;

b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en 
nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het 
gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te 
maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het beleid van 
meer dan één departement raken. 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en 
cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken 
van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Financiën, 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2005
scp-werkdocument 115
Zet en binnenwerk: Mantext, Moerkapelle
Omslagontwerp: Bureau Stijlzorg, Utrecht
Omslagillustratie: Ien van Laanen, Amsterdam

Verspreiding in België: Maklu-Distributie
Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen 

isbn 90-377-0221-x
nur 740

Dit rapport is gedrukt op chloorvrij papier.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 vx Den Haag
Tel. (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44 
Website: www.scp.nl 
E-mail: info@scp.nl



v

Inhoud

Voorwoord 1

1 Inleiding 3 

1.1 Aanleiding 3

1.2 Onderwerp en afbakening 3

1.3 Doel en vraagstelling 5

1.4 Indeling van het rapport 5

2 De invloed van maatschappelijke opvattingen op de vraag naar gehandicaptenzorg  8

2.1 Wat bepaalt de vraag naar zorg in een samenleving? 8

2.2 Maatschappelijke opvattingen over zorg 8

2.2.1 Zorg als cultuurgoed 8

2.2.2 Een blik op het verleden 8

2.2.3 Voorwaarden voor en consequenties van ten uitvoer brengen van het 

burgerschapsparadigma  12

2.2.4 De invloed van maatschappelijke opvattingen op de vraag naar zorg   14

2.3 Recent beleid 14

2.4 De sector ‘verstandelijk gehandicapten’ in cijfers: zorgvraag, capaciteit en uitgaven 18

2.4.1 Zorgvraag 18

2.4.2 Capaciteit 21

2.4.3 Uitgaven 22

2.5 Samenvatting 24

3 De structuur van het SCP-stroommodel van de verstandelijk-gehandicaptensector 26

3.1 De modellering van zorg voor verstandelijk gehandicapten  26

3.2 Bepaling doelgroep en niveau van modelleren 27

3.3 Conceptueel model 29

3.4 Databestanden 31

3.4.1 Inleiding 31

3.4.2 Meting van de vraag naar zorg op basis van het Zorgregistratiesysteem (zrs) 31

3.4.3 Meting van het gebruik van zorg op basis van het zip-bestand  

(Zelfevaluatie individuele zorg- en begeleidingsplannen) 36

3.5  Werking van het model 37

3.5.1 Een stroommodel 37

3.5.2 De structuur van het model  38

3.5.3 Voorbeeld modelwerking 42

3.6 Samenvatting 44



vi

 Bijlage B3.1 Conversie van vgb naar zrs 46

 Bijlage B3.2 Het stroommodel van personen met een verstandelijke handicap in 

formules 53

4 Profielen van gebruikers en vragers 55

4.1 Inleiding 55

4.2 Profielen populatie 56

4.3  Profielen gebruikers 57

4.3.1 De beperkingen van een verstandelijk gehandicapte 57

4.3.2 Opleidingsniveau en inkomen ouders 61

4.3.3 De leeftijd van een verstandelijk gehandicapte 62

4.3.4 Samenvatting van profielen van gebruikers van verstandelijk-gehandicaptenzorg 64

4.4  Profielen van vragers 64

4.4.1 Opbouw paragraaf 64

4.4.2 Profielen van doorstroomvragers 65

4.4.3 Profielen van nieuwe vragers 71

4.5 Conclusies 77

 Bijlage B4.1 Profielen van zorgpakketten 79

 Bijlage B4.2 Achtergrondinformatie bij profielen 100

5 Invulling van het model: werkelijke waarden voor gebruik, wachtlijsten, capaciteit, 

uitstroom en doorstroom 104

5.1 Benodigde gegevens voor de invulling van het model 104

5.2 De beperkte beschikbaarheid van gegevens 105

5.3 Het aantal gebruikers en hun kenmerken 107

5.3.1 Rol van het gebruik en opzet paragraaf 107

5.3.2 Aantallen gebruikers 107

5.3.3 Vergelijken van gedesaggregeerde en geaggregeerde gebruikscijfers 112

5.3.4 Conclusie; rol en grootte van het gebruik 115

5.4 Wachtlijsten 116

5.5 Capaciteit 120

5.6 Uitstroom 123

5.7 Doorstroomvraag 125

5.8 Alle cijfers op een rijtje 129

 Bijlage B5.1 Relatie tussen enkelvoudige scp-woonproducten en Prismant- 

woonproducten  133

 Bijlage B5.2 Aantal wachtenden op zorg, uitgesplitst naar type zorg dat  

men al ontvangt  134

 Bijlage B5.3 Varianten van uitstroompercentages 136

 Bijlage B5.4 Percentage doorstroomvragers, uitgesplitst naar type zorg dat men al 

ontvangt 138



vii

6 Raming van de populatie van verstandelijk gehandicapten en de nieuwe vraag naar zorg  144

6.1 Inleiding 144

6.2 Populatieraming  145

6.2.1 Basisraming van het aantal verstandelijk gehandicapten exclusief de  145 

zwakbegaafden 145

6.2.2 Alternatieve ramingen van het aantal verstandelijk gehandicapten 149

6.2.3 Conclusie over ramingen van het aantal verstandelijk gehandicapten 152

6.3 Demogroeiraming van de nieuwe vraag 152

6.4 Trendgroeiraming van de nieuwe vraag 156

6.5 Conclusie 158

 Bijlage B6.1 Raming van het aantal verstandelijk gehandicapten in de bevolking op 

basis van verschillende sterftecijfers en verschillende aandelen in de bevolking 160

 Bijlage B6.2 Aantal vragers zonder zorg in de jaren 1998-2001 165

7 Ramingen van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg 167

7.1 Inleiding  167

7.2 Vier basisramingen 168

7.2.1 Interpretatie van de varianten 168

7.2.2 Uitkomsten van de basisvarianten 170

7.3 Een gevoeligheidsanalyse van de traditionele variant 173

7.4 De vier basisvarianten in detail 179

7.5  Ramingen van de benodigde capaciteit voor grootschalig en kleinschalig wonen 185

7.6  Conclusie 186

 Bijlage B7.1 Globale ramingen van het gebruik van gehandicaptenvoorzieningen  188

 Bijlage B7.2 Ramingsvarianten van de erkende vraag naar grootschalig en  

kleinschalig wonen 191

8 Samenvatting en slotbeschouwing  193

8.1 Doel en vraagstelling rapport 193

8.2 Afbakening van de doelgroep en van de zorgproducten  194

8.3 Maatschappelijke opvattingen en beleid van de overheid 195

8.4  De werking van het model en een beschrijving van de gegevens 199

8.5 Hoe groot is de populatie verstandelijk gehandicapten en hoeveel zal die toe- of 

afnemen? 202

8.6 Hoeveel personen hebben zich in 2001 met een zorgvraag gemeld en hoe  

kunnen zij getypeerd worden? 203

8.7 Hoeveel personen gaan zich in de toekomst met een nieuwe zorgvraag melden? 205

8.8 Ramingen van de toekomstige vraag naar en het gebruik van gehandicaptenzorg 207

8.9 Slotbeschouwing 210

Bijlage A Lijst van afkortingen 216

Bijlage B Beschrijving databestanden 218



viii

Bijlage C Lijst van geraadpleegde deskundigen 220

Literatuur 221

Publicaties van het scp 225



Voorwoord

De verstandelijk-gehandicaptenzorg is volop in beweging. In mei 2000 is door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) een Plan van aanpak wacht-
lijsten in de gehandicaptenzorg opgesteld. De uitwerking van dit plan moest leiden 
tot het terugdringen van de wachttijden en de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg 
tot een aanvaardbaar niveau. Ook heeft in de periode 2000-2003 de omslag van aan-
bodsturing naar vraagsturing vorm gekregen. Dit gebeurde onder de noemer ‘Groot 
project modernisering awbz’. Vanaf 1 april 2003 worden cliënten niet langer geïndi-
ceerd voor een bepaalde voorziening, maar voor awbz-brede functies. Daarbij moet 
gedacht worden aan begeleiding, verpleging, persoonlijke of huishoudelijke verzor-
ging en verblijf. 

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen als extramuralisering en zorgvernieu-
wing, bestaat bij de Directie Gehandicaptenbeleid (dgb) van het ministerie van 
vws behoefte aan een model dat de vraag naar en het gebruik van gehandicapten-
voorzieningen kan ramen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is verzocht dit 
model te ontwikkelen. Dit rapport doet verslag van de inhoud en de uitkomsten van 
dat model. Het rapport is bedoeld voor kwantitatief georiënteerde beleidsmakers en 
deskundigen in het veld. Voor een populaire versie van de beschrijving van de resulta-
ten wordt verwezen naar het rapport Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen 
in de vraag.

Het onderzoek beperkt zich tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg. In het rapport 
wordt een schatting gemaakt van het aantal verstandelijk gehandicapten in 2020, en 
van het aantal vragers naar en ontvangers van verstandelijk-gehandicaptenzorg. Veel 
aandacht is besteed aan het vinden van oorzaken van de enorme stijging in de vraag 
naar gehandicaptenzorg in de afgelopen jaren. Het is niet ondenkbaar dat die stijging 
bij ongewijzigd beleid de komende jaren zal blijven doorzetten. Hoe dan ook, de zorg 
zal in de toekomst anders worden vormgegeven: meer gericht op zelfstandigheid en 
leven in de wijk.

Modellen zijn onvermijdelijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Bovendien 
zijn ze gevoelig voor de kwaliteit van de gegevens. Gezien de turbulente ontwik-
kelingen die er gaande zijn in de gehandicaptensector, is het bijna vanzelfsprekend 
dat er over de cijfers onzekerheid bestaat. Dat maakte de constructie van het model 
niet eenvoudig. Dat de poging toch is geslaagd, is mede te danken aan deskundigen 
in het veld, die hun kennis van de sector met de onderzoekers hebben willen delen. 
Dat heeft ertoe geleid dat de weerbarstige gegevens geïnterpreteerd konden worden. 
De onderzoekers zijn deze deskundigen dan ook zeer erkentelijk voor de inbreng 
van hun expertise. Dit geldt ook voor de nuttige en plezierige samenwerking met de 
medewerkers van de Directie Gehandicaptenbeleid van het ministerie van vws.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In mei 2000 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) een 
Plan van aanpak wachtlijsten in de gehandicaptenzorg opgesteld (vws 2000a). Dit 
plan, dat opgesteld is door partijen in de gehandicaptenzorg, schetst maatregelen en 
initiatieven die moeten leiden tot het terugdringen van de wachttijden en de wacht-
lijsten in de gehandicaptenzorg tot een aanvaardbaar niveau. Uitbreiding van het 
zorgvolume gekoppeld aan verdergaande vernieuwing van de zorg zijn centrale punten 
in het plan. Met deze wachtlijstaanpak is een voorschot genomen op de invoering van 
een nieuwe financieringssystematiek, waarbij de indicering en de bekostiging worden 
gekoppeld aan functies en klassen, met bijbehorende prijzen. Uitgangspunt blijft een 
vraaggestuurde dienstverlening, waarbij de positie van de cliënt wordt versterkt en zijn 
wensen de basis vormen voor het aanbieden van passende zorg.

Met het oog op de aanpak van de wachtlijsten en de zorgvernieuwing bestond bij de 
directie Gehandicaptenbeleid (dgb) van het ministerie van vws behoefte aan een 
model dat de vraag naar en het gebruik van gehandicaptenvoorzieningen kan bere-
kenen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is verzocht dit model te ontwik-
kelen. Dit onderzoek doet verslag van de inhoud en de uitkomsten van een model 
dat de cliëntstromen tussen de verschillende zorgpakketten in beeld brengt. Tevens 
kunnen met behulp van het model de gevolgen van voorgenomen beleid worden 
ingeschat door middel van simulaties. 

1.2 Onderwerp en af bakening

Het te ontwikkelen model beperkt zich tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg; de 
zorg voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. Voor deze afbakening is gekozen, omdat de verstandelijk-gehandicapten-
zorg, met 80% van de kosten, de grootste subsector vormt van de gehandicaptenzorg. 
Bovendien is de resterende groep zeer heterogeen van samenstelling. In 2003 kostte 
de zorg voor verstandelijk gehandicapten 4,5 miljard euro (vws 2004: 116). Dit betreft 
de zorg voor verstandelijk gehandicapten verstrekt door intramurale instellingen 
voor verstandelijk gehandicapten, de mee Nederland (voorheen sociaal pedagogische 
diensten, spd’s), de dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen en de financiering 
verstrekt in het kader van de regeling persoonsgebonden budget (pgb). Het aantal fte’s 
in intramurale voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten bedroeg in 2002 71.500 
(vws 2004: 112).
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Het aantal verstandelijk gehandicapten in Nederland wordt geschat tussen de 102.000 
en 104.000 personen ( vws 2004: 38; hoofdstuk 6 van dit rapport). Als daarbij wordt 
opgeteld het aantal zwakbegaafden dat voor gehandicaptenzorg in aanmerking 
kwam, komt de schatting een kleine 10.000 personen hoger uit. De laatste jaren is er 
een enorme toestroom van zwakbegaafden in de gehandicaptenvoorzieningen geweest 
(cvz/Prismant 2003) die vroeger niet in aanmerking voor dit type zorg kwamen, 
maar de afgelopen jaren wel. Het gaat dan vooral om ambulante zorg als begeleiding. 
Hiermee is de doelgroep aanzienlijk uitgebreid; Stoll et al. 2003) schatten het aantal 
zwakbegaafden met een beperkte sociale redzaamheid op 250.000. Dit vormt een 
belangrijk deel van de verklaring voor het steeds maar blijven toenemen van de vraag 
naar gehandicaptenvoorzieningen. Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft 
geconstateerd dat het hier vooral om de groep licht verstandelijk gehandicapte jonge-
ren met gedrags-problemen gaat (cbz 2004). Dit komt overeen met de bevindingen van 
Van den Hoek en Van Zon 2003), die concluderen dat de groei in de vraag vooral voort-
komt uit de vraag van de nieuwe doelgroepen. Inmiddels is er discussie gaande of deze 
personen wel tot de doelgroep behoren. 

Het verstandelijk-gehandicaptenmodel geeft een beschrijving van het zorgproces, 
lopend van zorgbehoefte tot zorgrealisatie. Binnen het zorgproces is een veelheid 
aan deelprocessen te onderscheiden, zoals indicatie, toewijzing en realisatie van 
zorg. Door de vraaggestuurde dienstverlening is er een grote verscheidenheid ont-
staan in de typen producten die worden aangeboden (vws 2004: 112). Dit model doet 
zoveel mogelijk recht aan zowel de veelheid van producten als de veelheid van deel-
processen. Het model zal zich binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg richten 
op alle producten waarvoor in 2001 een indicatie kon worden ontvangen.1 Dat omvat 
onderzoek en advies, begeleiding cliënt, begeleiding ouder/gezin, behandeling/
therapie, dagbesteding, wonen, kortverblijf en behandeling met verblijf. Veel pro-
ducten worden in combinatie gevraagd door dezelfde cliënt; daarom is de cliënt de 
eenheid waarin gemodelleerd wordt en niet het zorgproduct. Verder is er aandacht 
besteed aan het persoonsgebonden budget, dat weliswaar een financieringsvorm is, 
maar waarvan de vraag zich uit in een product of een dienst. Een van de uitbreidin-
gen van het model in dit rapport ten opzichte van dat van andere ramingsmodellen 
(Kommer et al. 1999; Woittiez et al. 2003; cpb 1999; Folmer et al. 2001) is de model-
lering in producten in plaats van in voorzieningen.

1 Met ingang van 1 april 2003 is de functiegerichte indicering van kracht. Dit model is 
gebaseerd op gegevens tot en met 2001. Het model is zo ingericht dat te zijner tijd (bij 
beschikbaarheid van data) de producten kunnen worden omgeschreven in functies.
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1.3 Doel en vraagstelling

In dit rapport worden de volgende vragen beantwoord: 
1 Welke opvattingen in de samenleving zijn de afgelopen tijd bepalend geweest voor 

de totstandkoming van de omvang van de vraag naar en het gebruik van zorg en 
hoe heeft het beleid daarop gereageerd?

2 Welke zorgproducten vragen en ontvangen personen met een verstandelijk handi-
cap, onderscheiden naar verschillende kenmerken van de persoon? 

3 Hoe groot is de toekomstige vraag naar en het gebruik van verstandelijk-gehandi-
captenzorg van cliënten die wel en cliënten die nog geen zorg ontvangen, uitge-
drukt in verschillende zorgproducten?

Het hier gepresenteerde model biedt ook de mogelijkheid om veranderingen in de 
omvang van het gebruik en de wachtlijst te simuleren bij bepaalde beleidswijzigingen. 
Deze simulaties komen in dit rapport niet aan de orde, maar kunnen op verzoek van 
betrokken partijen wel worden doorgerekend.

1.4 Indeling van het rapport

Demografische kenmerken van de bevolking zijn belangrijke determinanten van de 
vraag naar en het gebruik van zorg. De vraag naar zorg wordt voorts bepaald door 
een aantal sociaal-economische variabelen. Hierover is gerapporteerd in de Rapportage 
gehandicapten (De Klerk 2002: 213 e.v.). Naast deze kenmerken bepalen ook opvattingen 
in de samenleving over wie zorg nodig heeft de vraag naar zorg. In dit rapport spelen 
zowel sociaal-economische variabelen als opvattingen een belangrijke rol, zij het dat 
ze impliciet blijven en niet gerelateerd worden aan meetbare kenmerken. Maar zij 
zijn wel de oorzaak van de gevonden trends in de vraag naar zorg. Deze trends zijn 
op hun beurt weer bepalend voor de inschatting van de omvang van de vraag en het 
gebruik in de toekomst. 

De hoofdstukken 1, 3 en 5 zijn inleidende hoofdstukken. De beantwoording van de 
onderzoeksvragen komt in de hoofdstukken 2, 4, 6 en 7 aan de orde.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opvattingen in de samenleving over wie zorg 
nodig heeft. Deze opvattingen bepalen mede welke zorg er uiteindelijk tot stand 
wordt gebracht. Daarnaast wordt ingegaan op de wisselwerking tussen de maat-
schappelijke opvattingen en het beleid in het verleden. Nagegaan wordt of het 
waarschijnlijk is dat deze maatschappelijke opvattingen ook in de toekomst zullen 
blijven bestaan. In dit hoofdstuk wordt dus de eerste onderzoeksvraag beantwoord. 
De gevolgen van de veranderingen in maatschappelijke opvattingen en beleid weer-
spiegelen zich in de cijfers van de zorgvraag, het zorgaanbod, het zorggebruik en de 
uitgaven. We presenteren de macrocijfers over de afgelopen vijf jaar. 
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In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe de vraag naar en het gebruik van gehandicapten-
zorg in een model gevat kunnen worden. Eerst worden de ontwikkelingen in de vraag, 
die we hebben geconstateerd in hoofdstuk 2, zo goed mogelijk vertaald in aannames 
voor het model. Vervolgens worden de gebruikte databestanden beschreven, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de inhoud van de gemodelleerde producten. Verder wordt een 
uitgebreide beschrijving gegeven van de zorgproducten die onderscheiden worden. Tot 
slot wordt in dit hoofdstuk het model geïntroduceerd en de werking ervan uitgelegd.

In hoofdstuk 4 worden profielen geschetst van de ontvangers van en vragers naar 
verstandelijk-gehandicaptenzorg, op basis van een drietal datasets. De profielen 
geven antwoord op de tweede onderzoeksvraag, namelijk welke zorgpakketten 
(zoals wonen, dagbesteding, kortverblijf en begeleiding) personen met een verstan-
delijk handicap vragen en ontvangen, onderscheiden naar verschillende kenmerken 
van de persoon. De profielen zijn niet rechtstreeks invoer in het model, maar worden 
gebruikt als achtergrondinformatie.

Er zijn verschillende grootheden die het gebruik van en de vraag naar zorg bepalen. 
Van al deze grootheden zijn waarden nodig waarmee het model gevuld wordt, zodat 
er vervolgens mee geraamd kan worden. Deze waarden komen uit de databestanden 
die in hoofdstuk 3 beschreven zijn. Hoofdstuk 5 gaat in op deze startwaarden van het 
model; het gaat om gebruik, wachtlijsten, capaciteit, uitstroom en vraag. Dit hoofd-
stuk biedt ook aanknopingspunten voor de te berekenen varianten. Want de start-
waarden in het model zijn grootheden waarmee gevarieerd kan worden en waarmee 
berekend kan worden wat het effect van variatie in deze grootheden is op het gebruik 
en de wachtlijsten.

Hoofdstuk 6 geeft antwoord op een deel van de derde onderzoeksvraag, namelijk hoe 
groot de toekomstige vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg is voor cliënten 
die nog geen zorg ontvangen, uitgedrukt in verschillende zorgproducten. Er wordt 
een trendraming gepresenteerd van het aantal vragers naar verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg die nog geen zorg ontvangen. Die raming is gebaseerd op de recente 
ontwikkelingen in de vraag. Bovendien wordt een demoraming gepresenteerd, die 
gebaseerd is op de demografische ontwikkelingen. Hoofdstuk 6 begint daarom met 
een raming van de populatie van personen met een verstandelijke beperking.

 
In hoofdstuk 7 wordt alle informatie uit de vorige hoofdstukken bij elkaar gevoegd, 
om zo te komen tot een raming van de vraag naar gehandicaptenzorg (derde onder-
zoeksvraag). Als er voldoende aanbod is, zal de vraag omgezet kunnen worden 
in gebruik. Bij tekortschietend aanbod zal een deel van de vraag op de wachtlijst 
terechtkomen. Daarom worden, naast gebruiksramingen, ook ramingen van de 
wachtlijst en de erkende vraag gepresenteerd. De erkende vraag is de som van het 
aantal gebruikers van zorg en het aantal wachtenden, die nog geen zorg ontvangen.
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Vanwege de onzekerheden van een aantal uitgangspunten is het niet mogelijk één 
raming te presenteren als de meest waarschijnlijke. In plaats daarvan wordt een 
aantal varianten gepresenteerd. Deze varianten geven een idee van de gevoeligheid 
van het model voor de verschillende aannames; tezamen geven ze een idee van de 
bandbreedte waarbinnen de feitelijke hoogte van het gebruik of de vraag vermoede-
lijk zal vallen. De onzekerheid betreft verschillen in de veronderstellingen over het 
toekomstige gedrag van de cliënten, wat zich uit in verschillende ramingen voor de 
nieuwe vraag. Er bestaat ook onzekerheid over de cijfers die als invoer van het model 
dienen. Dat komt doordat kwantitatieve gegevens in de gehandicaptensector schaars 
zijn en soms van matige kwaliteit.

Het rapport eindigt met een samenvatting en een beschouwing in hoofdstuk 8.

 



8

2 De invloed van maatschappelijke opvattingen op de 
vraag naar gehandicaptenzorg

2.1 Wat bepaalt de vraag naar zorg in een samenleving?

Het scp constateert in een rapport uit 1990 dat de toename van het gebruik van zorg 
in de verstandelijk-gehandicaptensector slechts voor een klein deel te verklaren is 
uit het ouder en hulpbehoevender worden van gehandicapten (Schoemakers en Van 
Puijenbroek 1990). Opvattingen in de samenleving over wie hulp en zorg nodig heeft, 
spelen hierbij eveneens een belangrijke rol, misschien zelfs een doorslaggevende. 
In paragraaf 2.2 staan daarom de maatschappelijke opvattingen over de zorg in de 
gehandicaptensector centraal. Aangegeven wordt hoe de maatschappelijke opvat-
tingen de laatste decennia veranderd zijn en hoe ze de vraag naar zorg beïnvloed 
hebben. Daarnaast wordt ingegaan op de wisselwerking tussen de maatschappelijke 
opvattingen en het beleid in het verleden. Paragraaf 2.3 beschrijft de meer recente 
beleidswijzigingen. De gevolgen van de veranderingen in de maatschappelijke opvat-
tingen en het beleid weerspiegelen zich in de cijfers van de zorgvraag, het zorgaan-
bod, het zorggebruik en de uitgaven. De macrocijfers over de afgelopen vijf jaar vindt 
u in paragraaf 2.4. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting (§ 2.5).

2.2 Maatschappelijke opvattingen over zorg

2.2.1 Zorg als cultuurgoed
De wijze waarop de zorgbehoevende persoon wordt gedefinieerd en bejegend en 
de manier waarop de zorg wordt georganiseerd, zijn wezenlijke onderdelen van de 
cultuur van een samenleving. Daarom is zorg bij tijd en wijle het strijdtoneel tussen 
verschillende opvattingen, vooral in een tijd waarin waarden en normen sterk aan 
veranderingen onderhevig zijn. Het gaat daarbij steeds om de volgende vragen: Wie 
heeft hulp nodig? Hoe verhouden we ons tot die hulpbehoevende? Wat is goede zorg? Wie moet die 
verlenen? Omdat de opvattingen in de samenleving over wie zorg nodig heeft en wat 
die zorg dient in te houden, veranderen, is ook de definitie van een hulpbehoevende 
niet constant in de tijd.

2.2.2 Een blik op het verleden

Het medisch model
In de negentiende eeuw was de zorg voor ‘armen’ en ‘krankzinnigen’ – waaronder ook 
‘zwakzinnigen’ of ‘idioten’ ressorteerden – vooral een taak van kerkelijke instellingen. 
Roeping tot barmhartigheid verplichtte kerken en religieuze ordes tot opvang en zorg 
van mensen die niet in staat waren voor zich zelf te zorgen. In de Krankzinnigenwet 
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van 1884 werd voor het eerst van overheidswege vastgelegd wie deze hulpbehoevenden 
waren. De zorg bestond vooral uit fysieke zorg en toezicht.

Gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw en de eerste helft van de 
twintigste eeuw begon de geneeskunde zich krachtig te ontwikkelen en aanzien te 
verwerven. Oppassers van ‘krankzinnigen’ en van ‘idioten’ werden vervangen door 
verpleegsters, die de taak kregen om de zorg op een hoger niveau te brengen. Artsen 
begonnen zich te interesseren voor het verschijnsel ‘zwakzinnigheid’. Zij zagen de 
zwakzinnigen echter meer als object van onderzoek dan als een persoon met een 
hulpbehoefte. De toenmalige zorgopvatting staat bekend als het ‘medisch model’ en 
stond voor een lange tijd model voor een verantwoorde vorm van zorg. 

In het onderwijs kregen pioniers inspiratie uit humanisme en antroposofie. Deze 
pioniers spanden zich in voor de totstandkoming van onderwijs, training en vorming 
van ‘debielen’ en ‘imbecielen’; zij waren ervan overtuigd dat ook deze mensen ontwik-
kelingsmogelijkheden hadden. Om die de ruimte te bieden, werden aparte scholen en 
werkplaatsen opgericht. De in Duitsland ontwikkelde orthopedagogie bood de instru-
menten. De overheid volgde deze ontwikkelingen en begon via inspecties toe te zien op 
de kwaliteit van de zorg en van het onderwijs. De overheidsbemoeienis bleef echter vrij 
bescheiden (Kingma 1984).

Normalisatie
Na de Tweede Wereldoorlog kwam uit Zweden en Denemarken een volstrekt nieuwe 
visie op personen met ‘verstandelijke’ of ‘geestelijke’ handicaps (beide naamgevingen 
werden gebruikt, net als ‘zwakzinnigen’). Deze visie behelsde ‘normalisatie van het 
leven’ van verstandelijk gehandicapte personen. Zij zouden een leven moeten kunnen 
leiden dat zo dicht bij het normale leven lag als maar mogelijk was. De verstandelijk 
gehandicapte persoon leefde dan volgens een normaal dagritme; volgens een nor-
maal week- en jaarritme, ervoer de normale fasen van de levenscyclus. Dat betekende 
dat kinderen niet langer uit huis geplaatst werden, alleen als het niet anders kon. In 
principe bleven ze thuis wonen met de nodige begeleiding. Als ze volwassen waren, 
gingen ze, net als ‘normale’ mensen, (begeleid) zelfstandig wonen.

Dit gedachtegoed viel in goede aarde bij de goed opgeleide jongeren in de jaren zeven-
tig en tachtig van de vorige eeuw. Dezelfde mentaliteit die leidde tot de studenten-
opstand, bracht een volstrekt nieuwe bejegening van de gehandicapte met zich mee: de 
antiautoritaire omgang met de verstandelijk gehandicapte. ‘Zorg’ werd ‘zelfontplooi-
ing’ en daarbij was geen plaats meer voor allerlei ‘deskundigen’. Het begeleidend per-
soneel en de ‘bewoners’ behoorden ‘samen gewoon mens te zijn’; dat was de kern van de 
zorg. Echter, de meest radicale vormen van vernieuwing werden door de samenleving 
(en de politiek) afgewezen. Het conflict tussen de vernieuwers en de bestaande orde 
culmineerde in het met geweld ontmantelen van de paviljoens van de instelling  
Dennendal (de beruchte ‘Dennendal-affaire’). In de daaropvolgende decennia bleef het 
gedachtegoed echter ‘doorsijpelen’ in de ‘zwakzinnigenzorg’ en eind jaren negentig 
werd het opgenomen in een nieuwe visie (Tonkens 1999).
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Deze visie bracht een aardverschuiving teweeg in de zorg voor verstandelijk gehandi-
capte personen in West-Europa en in Noord-Amerika. In de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw werden daar veel inrichtingen gesloten en kwamen er kleinschalige 
vormen van wonen voor in de plaats. In Nederland ontstonden de gezinsvervangende 
tehuizen en dependances; inrichtingen stichtten ‘fasehuizen’, waarin zelfstandiger 
vormen van wonen werden geoefend. Het aantal bewoners van gezinsvervangende 
tehuizen steeg van 3900 in 1975 tot ruim 14.000 in 1990 (scp 1998). Dagcentra werden 
opgericht ten behoeve van training en ontplooiing van de ‘geestelijk gehandicapten’. 
Het aantal gebruikers van dagverblijven groeide van 6900 in 1975 tot 16.400 in 1990 
(scp 1998). Deze initiatieven vonden een gewillig oor bij het jonge ministerie van  
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Nieuwe wetgeving kwam tot stand, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(awbz) uit 1967, die een solide financiële grondslag gaf aan de nieuwe initiatieven. 
De definitie van gerechtigden, personen die van deze awbz-bekostigde voorzieningen 
gebruik mochten maken, was in deze nieuwe regelgeving nogal ruim. Vereist werd 
‘een schriftelijke motivering van de arts, welke motivering, indien het een indicatie 
voor opneming en verder verblijf in een verpleeginrichting betreft, dient te zijn voor-
afgegaan door een klinisch of poliklinisch onderzoek’ (Staatscourant 1971). Iemand 
kwam dus in aanmerking voor zorg geheel op gezag van de arts, die veel ruimte had 
bij de vaststelling van het oordeel. 

Burgerschapsparadigma
De ongekend hoge welvaartsstijging in het laatste decennium van de vorige eeuw 
heeft het ambitieniveau van de bevolking doen stijgen. De grote mate van welvaart 
maakte burgers minder gericht op zekerheden in het leven, zoals de traditionele 
sociale zorg, en meer gericht op (onder meer) een individuele leefstijl, individu-
ele arrangementen, hoge kwaliteit van service en snelle beschikbaarheid van de 
dienstverlening. De burger werd de centrale speler in de maatschappij; de overheid 
moest wijken. Deze verandering is geïnspireerd door het liberale gedachtegoed van 
autonomie, maar is ook sterk beïnvloed door de Nederlandse variant van de sociaal-
democratie. De ambities betreffen zowel de materiële als de immateriële kant van 
het leven (scp 2000). 

Daar past ook een andere visie op ‘personen met verstandelijke beperkingen’ bij. 
De verstandelijk gehandicapte personen waren weliswaar fysiek geplaatst in gewone 
huizen, midden in de stad of in de buitenwijken, maar zij leefden niet als gewone bur-
gers in de samenleving. Integendeel, in deze kleine woonvormen heerste nog steeds 
een ‘inrichtingscultuur’, met weinig zelfstandigheid voor de bewoners. Zij namen 
nauwelijks deel aan activiteiten buiten de gehandicaptenzorg. Met andere woorden: 
de sociale integratie in de samenleving was niet totstandgekomen, er was slechts een 
geografische integratie. De vernieuwing was vastgelopen (Van Gennep 1997). 
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Het ‘genormaliseerde’ leefpatroon van de gehandicapte burger moest overgaan op 
de leefstijl van de ‘participerende burger’.’Beperkte burgers’ behoorden te leven 
in de samenleving (community living) en behoorden te worden opgevangen door de 
lokale samenleving (community care). Dit burgerschapsparadigma (ontwikkeld in de 
Verenigde Staten in de jaren tachtig en negentig) behelst een zeer ambitieus streven 
naar een vergaande gelijkwaardigheid en emancipatie van personen met verstande-
lijke beperkingen. Het gaat om het versterken van de controle over het eigen leven 
(ook wel empowerment genoemd). Op initiatief van de Wereldgezondheidsorgani-
satie (who) werd een nieuwe terminologie ontwikkeld. In plaats van over ‘gehandi-
capten’, spreekt de who van personen met ‘beperkingen’. Activiteiten en participatie 
van de persoon zijn kernbegrippen (who 2001).

Krachtige voorvechters van het nieuwe paradigma zijn de ouderorganisaties. Voor-
beelden worden gezocht in Zweden, Noorwegen, Canada en Nieuw-Zeeland. De 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) rapporteert over de ontwikkelingen in 
de community care aan het ministerie van vws. Nederlandse ouderorganisaties komen 
met een visienota met de veelzeggende titel Mensen met mogelijkheden (FvO 1988). Per-
sonen met verstandelijke beperkingen zijn in deze visie in eerste instantie burgers, 
net als alle andere burgers. Ook de burgers met een verstandelijke beperking moeten 
kunnen kiezen waar en met wie zij willen wonen, werken en de vrije tijd doorbren-
gen, wie hen daarbij wanneer en hoe ondersteunt. Vanwege zijn beperkingen zal de 
burger met verstandelijke beperkingen ondersteuning van anderen nodig hebben om 
in de samenleving te kunnen participeren. Deze visie ligt mede ten grondslag aan 
het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee cliënten zorg (op diverse plekken) zelf 
kunnen inkopen. 

In het nieuwe paradigma wordt het begrip ‘zorg’ vervangen door het begrip ‘onder-
steuning’ (Van Gennep 1997). Ondersteuning wordt gegeven binnen het sociale 
netwerk van de betrokken persoon en vanuit het sociale vangnet. Met het sociale net-
werk wordt bedoeld: familie, vrienden, buren, medeleerlingen, collega’s en vrijwil-
ligers. Het sociale vangnet is de reguliere zorg- en dienstverlening en de speciale of 
categoriale zorg- en dienstverlening. De mate waarin de ondersteuning bijdraagt aan 
het mogelijk maken van een menswaardig bestaan, geeft de kwaliteit van de onder-
steuning aan. Onder ‘kwaliteit van bestaan’ wordt verstaan het fysiek en psychisch 
welbevinden, persoonlijke keuzen maken, tevredenheid, zelfbepaling, sociale rela-
ties en werkgelegenheid. Deze nieuwe visie wordt het burgerschapsparadigma genoemd. 
De radicale opvattingen van ‘zorg is antideskundig’ en ‘samen gewoon mens zijn’ uit 
de Dennendal-tijd komen hierin terug, maar in een andere context (Tonkens 1999).
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2.2.3 Voorwaarden voor en consequenties van ten uitvoer brengen van het 
 burgerschapsparadigma

De consument staat centraal
Zoals eerder beschreven, is het beeld van de hulpbehoevende drastisch veranderd in 
de afgelopen halve eeuw. De zorggebruiker (of zijn ouders) is nu de mondige, goed 
geïnformeerde en bewuste gebruiker, cliënt of consument. De aanbieder en de con-
sument van de diensten zijn in principe gelijkwaardig, maar wanneer nodig wordt de 
consument ter zijde gestaan door goed opgeleide professionele begeleider(s), waar-
door hij alsnog een gelijkwaardige partner in zaken wordt. De vraag van de consu-
ment staat centraal. 

Door een directeur van een zorginstelling werd de nieuwe situatie als volgt gekarak-
teriseerd: 

‘[De cliënt] geeft zelf richting aan zijn toekomst en dagelijks bestaan. Hij maakt 
hierin zelf keuzes en maakt als iedereen deel uit van het gewone samenleven. Elke 
cliënt bepaalt zelf waar hij hulp nodig heeft en de wijze waarop deze wordt geboden. 
De gegeven hulpverlening wordt door de cliënt getoetst en gewaardeerd op basis van 
eigen waarden.’ 

De omgeving waarin deze zorg zich afspeelt, schetst deze directeur als volgt: 
‘Ook de markt van welzijn en geluk voor mensen met een handicap is eigentijds 

trendy en weerbarstig: snel en vluchtig met wisselende kansen en bedreigingen 
(uitdagingen). De investering van vandaag levert niet meer het resultaat van morgen. 
De gehandicaptenzorg gaat een hele nieuwe koers varen, waar oude oplossingen van 
stenen stapelen niet langer passen. Flexibiliteit, voortdurende interactieve product-
ontwikkeling (samen met klanten en maatschappelijke actoren), transmurale delegatie 
en samenwerking in en met de lokale samenleving.’ (zm Magazine 2000).

Deze beelden geven weer wat er aan het veranderen is: de zekerheid, continuïteit en 
bescherming, waardoor de zorg in de verzorgingsstaat werd gekenmerkt, worden 
ingeruild voor flexibliteit, veranderbaarheid en individualisme van de markt. Onze-
kerheid en een minder beschermd leven horen daarbij; dat wordt echter niet als nega-
tief ervaren, maar eerder als een ‘uitdaging’. 

Professionalisering of deprofessionalisering?
Nederland kent een lange traditie van collectief georganiseerde zorg, waarvan de 
kwaliteit een openbare – dus geen particuliere – aangelegenheid was. Kwaliteit, 
ofwel de ‘goede zorg’, werd vastgesteld in samenspraak tussen de overheid, de 
zorgverleners en (de vertegenwoordigers van) de zorgbehoevenden. De zorg is sterk 
geprofessionaliseerd in Nederland en er is recent veel geïnvesteerd in de verdere ver-
hoging van het professionele niveau in de gehandicaptenzorg, zoals het oprichten 
van expertisecentra, het invoeren van trainingsprogramma’s voor begeleiders van 
verstandelijk gehandicapten en de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden voor 
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het begeleidend personeel. Substitutie van een verzorger, verpleger of een agogische 
kracht door een ondersteunende medewerker, is een grote verandering, die aanpas-
sing van de opleidingen vereist (Kröber en Van Dongen 2000). 

Daarnaast is er ook een tendens naar deprofessionalisering. Voorbeelden daarvan 
zijn het persoonsgebonden budget, dat het voor de zorgvrager mogelijk maakt om 
andere wegen te kiezen, bijvoorbeeld het inhuren van niet-professionele krachten. 
Bezuinigingen van het kabinet-Balkenende ii lijken af te koersen op een verschuiving 
in de richting van een andere taakverdeling tussen mantelzorgers, professionele en 
vrijwillige medewerkers, en wel in de richting van verzwaring van de taken van de niet-
professionele zorgverleners. Ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen profes-
sionele dienstverleners, mantelzorgers en andere vrijwillige krachten is noodzakelijk, 
ook zonder de bezuinigingen (Timmermans 2003). Daarbij zijn ook ontwikkelingen 
op andere terreinen relevant, zoals de verdeling van zorg- en arbeidstaken tussen part-
ners. En hoe gaat de lokale samenleving zich opstellen tegenover de ‘nieuwe buren’, 
te weten de bewoners met verstandelijke beperkingen? Het is niet onmogelijk dat er 
nieuw vrijwilligerswerk ontstaat, als wijkbewoners zich op hun ‘goede nabuurschap’ 
aangesproken voelen. 

Omvorming van de samenleving is noodzakelijk
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo), een adviesorgaan van het minis-
terie van vws, vraagt zich af het burgerschapsparadigma wel haalbaar is in het Neder-
land van nu (rmo 2003). Leven in de samenleving als volwaardige burger veronderstelt 
dat je in staat bent om gebruik te maken van alle faciliteiten van de moderne samen-
leving. Dit wil zeggen van onderwijs, arbeid, verkeer, huisvesting, cultuur, sport enzo-
voort. In een zogenaamde ‘includerende samenleving’ is dit allemaal wel mogelijk, 
maar niet in het Nederland van nu. Uit het beleid van de overheid en van het bedrijfs-
leven blijkt niet dat Nederland op weg is naar een includerende samenleving. Het rmo 
noemt een aantal ontwikkelingen die eerder het tegendeel veronderstellen: bezuini-
gingen op openbaar vervoer, waardoor er geen sprake meer kan zijn van aanpassingen 
ten behoeve van gehandicapten; bezuinigingen in het onderwijs, waardoor gehandi-
capte kinderen niet de noodzakelijke begeleiding in het gewone onderwijs kunnen 
krijgen; het streven naar een verdergaande verhoging van de arbeidsproductiviteit, 
waardoor minder productieve medewerkers geen kans krijgen op een baan of het in 
hun bestaande baan niet kunnen bolwerken. Een persoonlijke supportmedewerker zal 
niet in staat zijn om deze maatschappelijke omstandigheden voor zijn cliënt ten goede 
te doen keren. Empowerment binnen de zorgsector is niet voldoende om de persoon met 
beperkingen tot een gelijkwaardige burger buiten die zorgsector te maken. Omvorming 
van de samenleving is nodig; het betreft hier een sociaal-politiek vraagstuk.

Is autonomie altijd gewenst?
Binnen de zorgsector vraagt men zich het volgende af: in hoeverre mag men bij de 
ondersteuning of begeleiding uitgaan van de volstrekte autonomie en van de individuele 
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waarden en normen van de persoon met verstandelijke beperkingen?. Bij normalisatie 
werd niet in strikte zin autonomie bedoeld, maar ging het om het ontwikkelen van 
gedragingen die positief gewaardeerd worden of gebruikelijk zijn in de samenleving 
(Van Gennep 1997). Uitgaan van (een extreme mate van) autonomie bij de begeleiding 
van een persoon met verstandelijke beperkingen kan leiden tot ernstige conflicten, 
zelfs tot destructieve situaties, zoals geweld, crimineel gedrag en seksuele ontspo-
ringen (Kieft 2001; tk 2003/2004b; Geus en Roelvink 2004). 

2.2.4 De invloed van maatschappelijke opvattingen op de vraag naar zorg
Het burgerschapsparadigma heeft vergaande gevolgen gehad voor het bestaande zorg-
systeem. Al eerder was onder de invloed van de normalisatiegedachte de trend ingezet 
dat kinderen met verstandelijke beperkingen zoveel mogelijk thuis blijven wonen tot ze 
volwassen zijn. Daarna gaan ze, net als de meeste mensen, uit huis. Vervoer, sport en 
de meeste andere vrijetijdsactiviteiten vinden voor gehandicapten en niet-gehandicap-
ten grotendeels nog gescheiden plaats. Op het gebied van huisvesting, arbeid en onder-
wijs zijn aanzetten gedaan om te komen tot ‘leven in de samenleving’. Dit wil zeggen: 
wonen, werken en onderwijs volgen buiten de instellingen voor verstandelijk gehandi-
capten. Dagbesteding buiten de eigen woning gedurende de gehele dag is gebruikelijk 
geworden. Werken onder begeleiding van een job-coach op een ‘gewone’ arbeidsplaats 
komt echter nog maar weinig voor (enkele honderden plaatsingen). Onderwijs op een 
gewone basisschool wordt in 2004 door naar schatting 900 leerlingen met verstan-
delijke beperkingen gevolgd (zeer moeilijklerende kinderen die als ‘rugzakkinderen’ 
worden aangemerkt (tk 2003/2004d). 

De meeste vooruitgang is geboekt op het gebied van de huisvesting, waarbij wonen 
in kleine eenheden in gewone woonwijken in sterke mate is toegenomen. Zelfstandig 
wonen onder – al dan niet intensieve – begeleiding is eveneens sterk toegenomen. 
Een toenemend aantal zorgvragers geeft de voorkeur aan individuele ondersteuning, 
wat zich heeft geuit in een toegenomen vraag naar individuele ondersteuning bij het 
wonen en een afgenomen vraag naar groepsgerichte ondersteuning. 

Tevens is de vraag naar persoonlijke begeleiding sterk toegenomen, en wel op alle 
gebieden van het leven. En ook de vraag naar informatie en advies over zorg- en 
dienstverlening is sterk toegenomen. De vergrote mogelijkheden voor verwezenlijking 
van individuele keuzen en voorkeuren vormt daar de reden voor. 

2.3 Recent beleid

Burgerschapsparadigma 
Wat is er in de beleidssfeer gebeurd om het burgerschapsparadigma in al zijn 
facetten te ondersteunen? Het ministerie accepteert in principe het burgerschaps-
paradigma als uitgangspunt voor beleid. Dit komt tot uitdrukking in de beleidsprio-
riteiten in de nota Zicht op zorg van het ministerie van vws (vws 1999): 
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‘Het centraal stellen van een cliënt met een zorgvraag; het leveren van zorg op maat; het stimule-
ren van vermaatschappelijking van de zorg; en het bevorderen van doelmatige besteding van de 
beschikbare collectieve middelen.’

Hierna komt het rijksbeleid in een stroomversnelling. In 1999 wordt door de staats-
secretaris van vws de Wachtlijstbrigade ingesteld, die de opdracht krijgt om na te 
gaan wat er werkelijk aan de hand is met de wachtlijsten. Aan het eind van het jaar 
2000 keurt het kabinet het actieplan Zorg verzekerd goed. Dit plan behelst dat de nood-
zakelijke zorg voor iedereen beschikbaar moet komen. Daarnaast zal de toekomstige 
besturing en financiering van zorg zo worden aangepast dat de wensen en behoeften 
van de cliënten hand in hand gaan met een efficiënte bedrijfsvoering. Dat houdt het 
accepteren van het recht op zorg in, hetgeen in vele gevallen leidt tot het loslaten van 
de budgettering. Het gebruik van zorg neemt snel en sterk toe. De gestegen zorg-
vraag moet wel ergens van betaald worden. Dat was ook het geval met normalisatie-
paradigma. De verzorgingsstaat droeg de kosten van het normalisatieparadigma. 
Deze collectieve zorg stond – naar de toenmalige opvattingen – op een vrij hoog 
niveau en berustte op een groot maatschappelijk draagvlak. Met het burgerschaps-
paradigma zal het niet veel anders zijn. 

Toegang tot zorg
Het ministerie van WVS wilde de toegang tot zorg zorgvuldig regelen. Daartoe zijn 
onafhankelijke en objectieve indicatieorganen in het leven geroepen, die in 1997 
een wettelijke status kregen krachtens de awbz. Als gevolg van het nauwkeurig 
en cliëntgericht omschrijven van de zorgvraag door de indicatieorganen, nam het 
aantal positieve indicaties toe (tabel 2.2). Deze ontwikkeling heeft er mede toe bij-
gedragen dat de wachtlijsten sinds 1998 groeiden (zie tabel 2.3). Enkele rechtszaken, 
aangespannen door wachtenden voor de thuiszorg, resulteerden in een uitspraak 
waarin het verzekeringskarakter van de awbz werd benadrukt. Dit hield in dat, in 
aansluiting op de nauwkeuriger indicering, de samenleving zich ook verplichtte om 
de geïndiceerde zorg daadwerkelijk te leveren en wel in alle geïndiceerde aspecten. 
Daarmee kwam het beleid van de overheid om via het aanbod van zorg het gebruik te 
beheersen, onder grote druk te staan. 

Ontschotting
In het Brancherapport care 2000-2003 (vws 2004) wordt de dienstverlening gekarakteri-
seerd door drie verschillende vormen: de ambulante dienstverlening, ondersteuning 
bij de woonfunctie en ondersteuning van de dagbesteding. Elke vorm was in het ver-
leden gekoppeld aan één bepaalde voorziening; zo leverden intramurale voorzieningen 
voornamelijk 24-uurs zorg en leverden dagverblijven dagbesteding. Er zijn echter 
steeds minder instellingen die zich richten op één product. Met ingang van 1 januari 
2004 mogen alle tot de awbz toegelaten instellingen elke vorm van dienstverlening 
aanbieden. Om integrale dienstverlening mogelijk te maken en om de marktpositie 
te versterken, heeft er een forse schaalvergroting plaatsgevonden. Tegelijkertijd is 
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er sprake van schaalverkleining bij de daadwerkelijke verzorging, het ontstaan van 
gespecialiseerde organisatievormen (bv. de Centra voor Consultatie en Expertise) en 
het ‘ambulant maken van het aanbod’ (bv. intensieve thuishulp). 

Algemene zorgregistratie
Niet alleen is er sprake van ontschotting binnen de sector, maar er is ook ontschotting 
tussen de sectoren. Deze omslag in het beleid is gemaakt in het kader van Modernise-
ring van de awbz. Dit project is gestart in 2000. Vraagsturing staat daarbij centraal. 
Een belangrijk punt binnen deze modernisering is de verandering in de indicatiestel-
ling vanaf 1 april 2003. Cliënten worden niet langer geïndiceerd voor producten binnen 
voorzieningen, maar voor de zeven awbz-brede functies. Daarmee zijn de grenzen 
tussen de verschillende sectoren vervaagd: niet langer zijn cliënten aangewezen op 
voorzieningen binnen één bepaalde sector. Bovendien heeft de cliënt de keuze tussen 
levering in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Dit heeft ertoe geleid dat 
knelpunten in de ene sector door de andere worden opgelost. Zo is er bijvoorbeeld een 
toestroom naar de gehandicaptensector van jeugdige cliënten met gedragsproblemen 
die eigenlijk onder de jeugdzorg vallen. Dat verklaart voor een deel de groei in de vraag 
naar zorg door jeugdige zwakbegaafden met ernstige gedragsproblemen. Ook is er in 
die sector een toestroom van cliënten met psychische problemen die, naar de beleids-
opvattingen van vws, thuis horen bij de geestelijke-gezondheidszorg.

Ten behoeve van de sturing in de awbz is het nieuwe awbz-brede Zorgregistratie-
systeem ontwikkeld. In dit systeem tracht men informatie te verzamelen die inzicht 
geeft in de keten van zorgvraag tot zorglevering op cliëntniveau (geïndiceerde, 
gevraagde en geleverde zorg en inzicht in de wachtlijsten). Het geïntegreerde 
systeem ondersteunt de zorgkantoren, de Regionale Indicatie Organen (nu: Centrum 
Indicatiestelling Zorg) en zorgaanbieders bij het leveren van vorenstaande informa-
tie. De implementatie van de awbz-brede zorgregistratie moet zijn afgerond in het 
eerste kwartaal van 2005. 

Marktdenken in aansluiting op de vraaggestuurde zorg
In aansluiting op de vraaggestuurde zorg, krijgt ook het marktdenken invloed op 
de zorg. awbz-zorgaanbieders vallen sinds 1997 onder de werkingssfeer van de 
Mededingingswet. Op grond van deze wet moeten fusies tussen instellingen worden 
gemeld als de gezamenlijke omzet een bepaald bedrag te boven gaat (nu 113 miljoen 
euro). Verder zijn kartelafspraken verboden, tenzij het maatschappelijk nut van de 
afspraken kan worden aangetoond. Door de modernisering van de awbz is er meer 
ruimte gekomen voor de zorgaanbieders om onderling concurrentie aan te gaan. Als 
een van de middelen om tot meer aanbod van zorg te komen, krijgt nieuw particulier 
initiatief de kans om te concurreren met de bestaande zorgaanbieders. Instellingen 
moeten kunnen concurreren en hiervoor moeten regels gelden die ook in de markt 
van toepassing zijn. Daardoor is het noodzakelijk geworden dat de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit feitelijk toezicht gaat houden op de naleving van het melden 
van fusies en van het verbod van kartelafspraken. 
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Financiering
Voorheen was er sprake van functionele budgettering. Daarmee hadden de zorgaanbie-
ders meer mogelijkheden om zelf te bepalen welke zorg ze aan hun cliënten leverden. 
Bij functionele budgettering wordt het budget voor de variabele kosten bepaald op 
basis van capaciteit en verwachte productie. Hierover vindt geen nacalculatie plaats.

De financiering is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest. In de 
periode 2000-2002 is er een start gemaakt met de volledige nacalculatie van de totale 
productie (reguliere plus wachtlijstproductie). Volledige nacalculatie betekent dat 
de zorgkantoren voor de niet-geleverde productie geld van de instellingen kunnen 
terugvorderen. In 2003 was er reeds sprake van een volledige outputfinanciering 
voor de intramurale productie; de instellingsbudgetten zijn afgeleid van indicatoren 
die verband houden met het type patiënt/cliënt die in de instellingen wordt verzorgd 
en behandeld (Eggink en Blank 2001). Deze typering van cliënten vereist een forse 
vergroting van de informatievergaring en -verstrekking van alle marktpartijen. Voor 
de extramurale productie konden gehandicapteninstellingen ‘boter bij de vis’-afspra-
ken maken met het zorgkantoor over prijs en volume voor deze producten. Alleen 
werkelijk gerealiseerde productie wordt gefinancierd. 

Toekomst
Een aantal zaken gaat de komende tijd nog veranderen. Tot op dit moment is er 
sprake van een bekostigingssystematiek die gericht is op zorgaanbieders met gele-
verde producten.In de naaste toekomst zal de bekostiging gericht worden op awbz-
brede functies. In het systeem van eigen bijdragen zal, sterker dan voorheen, de 
eigen verantwoordelijkheid van de zorgvragende burger, de burger met beperkingen, 
tot uitdrukking komen. 

 
Aan de vraagkant is er een enorme stijging waar te nemen, die op korte termijn 
moeilijk valt te beteugelen zonder het primaat van vraaggestuurde zorg geweld aan 
te doen. Door uitbreiding van de beschikbare wachtlijst is in het verleden veel extra 
vraag gehonoreerd. Sinds april 2004 zijn productieafspraken weer de basis voor 
de budgettering en het budgetplafond is daarmee terug van weggeweest. Door de 
snel stijgende uitgaven van de laatste jaren zijn nieuwe beheersingsmechanismen 
noodzakelijk. Zo heeft het kabinet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) 
aangekondigd. Via deze wet zullen diverse awbz-verstrekkingen worden overgehe-
veld naar gemeenten. Met de invoering van de wmo wil de overheid een versterking 
bewerkstelligen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger met beperkingen 
en de omringende samenleving. Deze partners zouden tezamen de ‘zorg voor elkaar’ 
behoren te realiseren. Desalniettemin zal ook in de naaste toekomst het spannings-
veld tussen de beheersing van de totale kosten en het tegemoetkomen aan de rechten 
en de wensen van de cliënt blijven bestaan, zij het dat de oplossing gedeeltelijk is 
verplaatst naar het gemeentelijk niveau. 
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2.4 De sector ‘verstandelijk gehandicapten’ in cijfers: zorgvraag, capaciteit en 
uitgaven

In deze paragraaf presenteren we cijfers op landelijk niveau van de verstandelijk-
gehandicaptensector. Deze laten zien in hoeverre het burgerschapsparadigma is 
terug te vinden in de cijfers. Over de periode 1998-2003 zijn gegevens verzameld over 
de zorgvraag, de capaciteit en de uitgaven. 

2.4.1 Zorgvraag
Mensen met verstandelijke beperkingen kunnen, afhankelijk van de ondersteuning 
door het sociale netwerk, een indicatie aanvragen voor zorg. Deze indicatie kan al 
dan niet worden gehonoreerd. Of dit ook resulteert in een ontvangen dienst (een 
realisatie), hangt mede af van het aanbod van de zorgleveranciers. Als het aanbod 
tekortschiet, komt de persoon op de wachtlijst. De gegevens in tabel 2.1 geven de 
relatie aan tussen indicaties, realisaties en wachtlijst over het tijdvak 1998-2003. 
De gegevens zijn uitgedrukt in aantallen producten. Omdat één persoon vaak voor 
meerdere producten geïndiceerd wordt, is het aantal personen dat een indicatie of 
dienst heeft ontvangen of op de wachtlijst staat lager dan de in tabel 2.1 aangegeven 
aantallen.

Tabel 2.1 
Totaalaantal indicaties, realisaties en de totale wachtlijst, 1998-2003 (in aantallen producten  
en procenten)

1998  1999 2000   2001   2002 2003
groei per jaar over 
1998-2003 (%)

indicaties 13.478 16.053 22.453 24.488 37.480 37.685 22,8
realisaties 10.264 9.069 12.685 14.118 16.496 24.164 18,7
wachtlijst 14.104 16.145 15.309 15.214 21.074 19.397 6,7

Bron: VWS (2004); Prismant (2000)

Het beeld over de gehele periode 1998-2003 ziet er als volgt uit: het aantal indicaties 
steeg gemiddeld met 22,8% per jaar, de realisaties met 18,7% en het aantal producten 
waarop gewacht werd met 6,7%. Er lijkt zich een patroon voor te doen in de onder-
linge samenhang tussen indicaties, realisaties en de wachtlijst. We zien bijvoorbeeld 
een sterke stijging van het aantal indicaties en in de wachtlijst in het jaar 2002. In 
2003 lijkt het aantal indicaties zich te stabiliseren en is er een duidelijke inhaalslag 
te zien in de realisaties. Dus eerst neemt het aantal indicaties toe; voorzover deze 
niet kunnen worden geplaatst door gebrek aan capaciteit, geld of personeel, ontstaat 
meteen in hetzelfde jaar een groei van de wachtlijsten. Het jaar erna (2003) zien 
we vervolgens een toename van de realisaties, doordat extra woonplekken worden 
gecreëerd of er ruimte vrijkomt.
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De sterkste groei van de indicaties en de wachtlijst heeft zich tussen 2001 en 2002 
voorgedaan. De sterke groei kan worden verklaard door een aantal factoren.1 Ten 
eerste heeft het burgerschapsparadigma geleid tot een stijging in de vraag. 

Ten tweede is er vanaf mei 2000 een plan van aanpak van de wachtlijsten van 
kracht; daardoor kwam extra geld beschikbaar. Vanaf 2001 sorteert dit effect, doordat 
er steeds meer producten worden gerealiseerd. Ook werd het aanbod aan producten 
uitgebreid. Zodoende kon er zorg op maat geleverd worden, waardoor het aantal 
indicaties toenam. Het ruime aanbod van producten leidde ook tot een aanzuigende 
werking uit andere sectoren. De laatste jaren zijn er veel cliënten uit de jeugdzorg en 
de geestelijke-gezondheidszorg overgegaan naar de gehandicaptenzorg. Dan zijn er 
ook nog mogelijk administratieve effecten die leiden tot een verhoogde groei van het 
aantal indicaties. 

De derde oorzaak is de instelling van het Landelijk Centrum Indicatiestelling 
Gehandicaptenzorg (lcig) in april 2001, waardoor in heel Nederland dezelfde richt-
lijnen gelden voor het indiceren voor gehandicaptenzorg. Ook de indicatiestelling 
voor licht verstandelijk gehandicapten is geïntegreerd binnen de lcig. In de praktijk 
resulteerde dit in een toename van de indicaties, met name van licht verstandelijk 
gehandicapten. Indicering door het lcig geschiedde immers sneller dan door de 
overvolle rio’s het geval was geweest. 

Ten vierde werd een indicatie voor begeleiding in toenemende mate verplicht 
gesteld door zorgkantoren. Voorheen werd dat niet altijd vereist. 

Ten vijfde is de geldigheidsduur van de indicaties beperkt, wat het aantal herindi-
caties zou doen toenemen. Maar door de toegenomen werkdruk van de lcig is het 
grootschalig herindiceren nog niet van de grond gekomen. 

Ten zesde zou er een inhaaleffect moeten zijn van indicaties van ernstig gehan-
dicapten in wooninstellingen. Tegenwoordig kan iemand pas awbz-gefinancierde 
gehandicaptenzorg ontvangen als hij daarvoor geïndiceerd is. Vroeger was een briefje 
van de huisarts al voldoende. Zodoende zijn er veel cliënten in wooninstellingen die 
nog geen indicatie hebben. Directeuren en medewerkers van gehandicapteninstellingen 
hebben echter laten weten dat het indiceren van deze ernstig verstandelijk gehandicap-
ten nog moet beginnen, en het kan dus geen verklaring vormen voor de toename in het 
aantal indicaties. 

 
Het totale aantal indicaties geeft op een beperkte manier inzicht in de ontwikkelingen; 
de onderlinge verschillen tussen en samenhangen van de afzonderlijke producten gaan 
verloren. Daarom wordt in tabel 2.2 het aantal indicaties op productniveau gepresen-
teerd. Belangrijk bij het lezen van deze tabel is dat de geldigheidsduur voor een indica-
tie kan verschillen per product en type vrager, maar varieert van een half jaar tot enkele 
jaren.

1 Van den Hoek en Van Zon (2004) en cvz (2003) geven vergelijkbare verklaringen voor 
de gestegen vraag.
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Tabel 2.2  
Aantal geïndiceerde producten op productniveau, 1998-2003 (in aantallen producten en procenten)

  1998   1999   2000   2001   2002   2003
jaarlijkse groei 
over 1998-2003

A onderzoek en advies 274 396 494 809 1.382 1.989 48,7
B begeleiding cliënt 1.495 2.247 3.976 4.281 6.722 6.129 32,6
C begeleiding ouder/gezin 1.130 1.891 2.888 3.787 5.903 4.907 34,1
D behandeling /therapie 216 361 840 1.216 1.838 2.496 63,1
E1 dagbesteding 3.498 3.375 4.046 4.158 6.090 8.091 18,3
E2 wonen 3.986 4.004 4.861 4.076 5.454 6.512 10,3
E3 kortverblijf 2.396 3.075 4.387 4.835 7.914 4.853 15,2
F behandeling met verblijf 483 704 961 1.326 2.177 2.636 40,4

totaal 13.478 16.053 22.453 24.488 37.480 37.613 22,8

Bron: VWS (2004); Prismant (2000)

De groei is voor alle producten groot, maar ligt bij de traditionele producten (dag-
besteding, wonen en kort verblijf ) beduidend lager dan het gemiddelde. De invloed 
van het burgerschapsparadigma komt vooral tot uitdrukking in de stijging van de 
producten die onder begeleiding vallen. De sterke stijging in indicaties voor onder-
zoek en advies, behandeling/therapie, en behandeling met verblijf zijn te verklaren 
uit de aandacht voor de individuele hulpverlening. Deze producten helpen bij het 
verduidelijken en precies op het individu toesnijden van de zorgvraag.

Tabel 2.3 toont de wachtlijsten over de periode 1998-2003 voor de afzonderlijke pro-
ducten.

Tabel 2.3  
Aantal producten waarop gewacht wordt, op productniveau, 1998-2003 (in aantallen producten en  
procenten)

  1998   1999   2000   2001   2002   2003
jaarlijkse groei 
over 1998-2003

A onderzoek en advies 142 167 286 562 786 841 42,7
B begeleiding cliënt 865 1.354 1.569 1.597 2.712 2.758 26,1
C begeleiding ouder/gezin 401 830 1.013 1.196 1.702 1.860 35,9
D behandeling /therapie 108 165 427 738 1.018 1.149 60,5
E1 dagbesteding 3.708 3.856 3.150 2.744 3.581 3.371 –1,9
E2 wonen 7.116 7.707 6.019 4.981 5.960 5.360 –5,5
E3 kortverblijf 1.171 1.421 1.966 2.344 3.562 2.263 14,1
F behandeling met verblijf 593 645 879 1.052 1.753 1.795 24,8

totaal 14.104 16.145 15.309 15.214 21.074 19.397 6,7

Bron: VWS (2004); Prismant (2000)
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De wachtlijsten laten over de gehele periode een groei zien van jaarlijks ruim 6%. De 
groei in de wachtlijsten voor specifieke producten is echter zeer verschillend van aard. 
De relatief nieuwere producten zoals onderzoek en advies, begeleiding cliënt, bege-
leiding ouder/gezin en behandeling/therapie laten over een gehele periode een grote 
gemiddelde jaarlijkse groei zien. Dit geldt ook voor kort verblijf en behandeling met 
verblijf. De sterke groei in de wachtlijsten voor deze producten komt voort uit de sterke 
groei in de indicaties. De traditionele producten, zoals wonen en dagbesteding, zijn 
tezamen goed voor bijna de helft van de wachtlijstproducten in 2003, maar de groei is 
gering en voor wonen zelfs afnemend in de tijd.

 
De lengte van de wachtlijsten geeft inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod, 
maar daar zijn wel kanttekeningen bij te maken. Ten eerste is de omvang van de 
wachtlijst gemeten op een peilmoment en die kan van moment tot moment nogal 
variëren. Ten tweede is de omvang van de wachtlijst gemeten in producten. Een groei 
van de wachtlijst zou dus een gevolg kunnen zijn van een stijging in het aantal indi-
caties per persoon. cvz (2003) laat echter zien dat de ontwikkeling in de wachtlijst 
gemeten in aantal producten, gelijk is aan de ontwikkeling gemeten in aantal perso-
nen. Ook komt de duur van de wachttijd niet tot uitdrukking. Tot slot is de ernst van 
het wachten er niet in verdisconteerd; personen die nu reeds zorg ontvangen, hebben 
meestal een geringere noodzaak om direct te worden geholpen.

2.4.2 Capaciteit
De capaciteit wordt binnen de verstandelijk-gehandicaptensector uitgedrukt in toege-
laten plaatsen. Met plaatsen wordt in deze context bedoeld: plaatsen voor ondersteu-
ning van de woonfunctie en plaatsen voor ondersteuning van de dagbesteding. Het 
woord ‘toegelaten’ betekent dat deze plaatsen in aanmerking komen voor bekostiging 
door de awbz. De plaatsen voor ondersteuning van de woonfunctie zijn bedoeld 
voor mensen aan wie een woonomgeving wordt aangeboden. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen ondersteuning gedurende de avond en de nacht (ondersteuning 
woonfunctie) en dienstverlening die gericht is op 24-uursondersteuning bij wonen en 
verblijf. De ondersteuning voor de woon- en verblijfsfunctie (‘intramuraal’) vindt plaats 
vanuit instellingen voor verstandelijk gehandicapten en vanuit instellingen voor jeug-
dige licht verstandelijk gehandicapten (jlvg). De ondersteuning voor de woonfunctie 
(‘semi-muraal’) vindt plaats vanuit gezinsvervangende tehuizen (gvt). De capaciteit 
van ondersteuning voor wonen en verblijf over de periode 1998-2003 wordt in tabel 2.4 
weergegeven.
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Tabel 2.4 
Toegelaten wooncapaciteit , 1998-2003 (in aantallen plaatsen en groei in procenten)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
jaarlijkse groei 
over 1998-2003

algemene instellingen 33.379 33.441 34.643 35.667 35.245 35.346 1,2
JLVG 2.201 2.269 2.274 2.383 2.467 2.545 2,9
totaal 35.580 35.710 36.917 38.050 37.712 37.891 1,3
GVT 17.425 17.645 17.736 17.890 18.220 18.418 1,1

totaal 53.005 53.355 54.653 55.940 55.932 56.309 1,2

Bron: VWS (2004); Prismant (2000)

De toename van de capaciteit voor woonondersteuning bedraagt over de periode 
1998-2003 1,2% per jaar. De groei bij de jlvg’s ligt veel hoger, namelijk 2,9%. Deze 
voorziening beslaat echter maar een klein deel van de totale capaciteit voor wonen.

In tabel 2.5 is de capaciteit van ondersteuning dagbesteding over de periode 1998-2003 
weergegeven. Het gaat hier om het ontwikkelen van vaardigheden en het aanbieden 
van dagactiviteiten. Dit gebeurt in dagverblijven voor ouderen (dvo’s) en kinderdag-
verblijven (kdv’s). De dagverblijven geven een groei te zien van jaarlijks 1,7%.

Tabel 2.5  
Capaciteit dagbesteding, 1998-2003 (in aantallen plaatsen en procenten)

 1998  1999  2000  2001  2002  2003
jaarlijkse groei 
over 1998-2003

kinderdagverblijf 4.141 4.227 4.287 4.387 4.493 4.506 1,7
dagverblijf voor ouderena 11.940 11.938 12.117 12.647 12.919 12.980 1,7

totaal 16.081 16.165 16.404 17.034 17.412 17.486 1,7

a Inclusief dagbesteding voor mensen met een meervoudige handicap.  
 
Bron: VWS (2004); Prismant (2000)

2.4.3 Uitgaven
De nominale uitgaven in de sector ‘verstandelijk gehandicapten’ liepen in 2003 op 
tot 4,5 miljard euro (tabel 2.6).
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Tabel 2.6  
Uitgaven in de sector ‘verstandelijk gehandicapten’ (x mln. euro’s)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
jaarlijkse groei 
over 1998-2003 (%)

instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten 1660,6 1800,4 1967 2184,3 2469,1 2621,1 9,6
kortverblijftehuizen 9,1
semi-murale instellingen voor 
gehandicapten 852,1 916,7 991,4 1110,1 1264,4 1415,8 10,7
gezinsvervangende tehuizen 
voor kinderen 40,3
overige subsidies art. 39 WFV 
gehandicapten 68,4 62,1 63,6 72,8 86 87,6 5,1
Sociaal pedagogische diensten 
(SPD’s) 53,4 70,7 82,1 99,6 127,1 146,9 22,4
PGB verstandelijk  
gehandicapten 30,7 40,3 45,3 110,8 154,3 175,1 41,7
Zorgvernieuwingsfonds 65,6 1,4
VWS-begroting  
gehandicaptenzorg 0 13,4 24,2 33,6 30,5 26,5
totaal uitgaven 2780,2 2905 3174 3611,2 4131,4 4473 10,0

Bron: VWS (2004); Prismant (2000)

De intramurale, de semi-murale en de ambulante instellingen leggen een duidelijk 
verschillend beslag op de beschikbare middelen. De algemene instellingen voor 
verstandelijk gehandicapten ontvangen 59% van de gelden. De dagvoorzieningen en 
de gezinsvervangende tehuizen tezamen besteden 32% van het totale budget aan de 
cliënten. Samen beslaan de woon- en dagvoorzieningen dus meer dan 90% van de 
uitgaven in de verstandelijk-gehandicaptensector. 

De totale jaarlijkse groei van de uitgaven bedraagt 10% over het tijdvak 1998-2003. 
Uit tabel 2.6 is af te lezen dat de aanzienlijke groei per jaar grote verschillen tussen 
voorzieningen laat zien. Zo is de groei van de financieringsvorm pgb aanmerke-
lijk, namelijk 42% per jaar. Een achterliggende oorzaak is dat het hier gaat om een 
betrekkelijke nieuwe vorm. De groei is weliswaar sterk, maar door het kleine aandeel 
is het effect op de groei van de totale sector gering. Enkele financieringsposten zijn 
in de loop der tijd vervallen, zoals de kortverblijftehuizen. De functies en de taken 
die door deze instellingen werden uitgevoerd zijn echter blijven bestaan, maar vallen 
vanaf dit tijdstip onder de instellingen voor verstandelijk gehandicapten. 

Een vergelijking tussen de uitgaven en de capaciteit geeft duidelijke verschillen te 
zien; de capaciteit van intra- en semi-murale zorg stijgt met iets meer dan 1% per jaar 
en de uitgaven stijgen met 9% à 10% per jaar. Hier is een aantal verklaringen voor. 
Ten eerste kunnen instellingen intramuraal geld inzetten voor de nieuwe zorgpro-
ducten. Als instellingen dat gedaan hebben, zien we de stijging in de uitgaven niet 
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terug in een stijging in de capaciteit. Ten tweede is er sprake geweest van inflatie, 
waardoor de uitgaven meer gestegen zijn dan de capaciteit. Ten derde is er bovenop 
de inflatie nog sprake geweest van een extra prijsstijging. Die is waarschijnlijk ver-
oorzaakt door kwaliteitsverhoging.

2.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn voorbeelden gegeven van de manier waarop opvattingen in de 
samenleving over hulp- en zorgbehoefte, de vraag naar zorg bepalen. Gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw heerste het medische model in de gehandicapten-
zorg. In de jaren zestig en zeventig werd het medische model verdrongen door het 
normalisatieparadigma, een verworvenheid van de verzorgingsstaat. De welvaartsstaat 
bood de financiering en de politieke steun voor deze steeds kostbaarder wordende 
zorg. Kenmerken ervan waren zekerheid, continuïteit en bescherming. In de jaren 
negentig schoof de verzorgingsstaat op in de richting van een ‘maatschappij van bur-
gers’. Daarbij paste een nieuw paradigma van zorg, met andere kenmerken: het burger-
schapsparadigma. Dit houdt in dat personen met verstandelijke beperkingen het recht 
hebben om, net als alle andere burgers, te bepalen waar en met wie zij willen wonen, 
werken en de vrije tijd doorbrengen, wie hen daarbij, wanneer en hoe ondersteunt.

Welke wisselwerking tussen de maatschappelijke opvattingen en het beleid is er in 
het recente verleden geweest? De belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren waren: de modernisering van de awbz met een veranderde indicatiestelling, 
het invoeren van marktwerking aan de aanbodkant, de afrekening van de instel-
lingen op basis van output en het invoeren van een awbz-brede zorgregistratie. De 
meeste van deze nieuwe ontwikkelingen zijn reeds vanaf ongeveer 2000 in gang 
gezet en zijn nog volop bezig. De invoering van awbz-brede indicatiestelling op 
basis van functies en de outputfinanciering met nacalculatie hebben vorm gekregen 
en zijn ingevoerd. 

In het burgerschapsparadigma staat de cliënt centraal. Een reactie van de overheid 
daarop was de invoering van de indicatiestelling. De indicatieorganen zouden onaf-
hankelijk en nauwkeurig vastleggen op welke zorgfuncties of -producten de burger 
krachtens de ABWZ recht heeft. Het streven naar gelijk burgerschap betekent een 
vraag naar meer individueel gerichte ondersteuning, die zich onder andere manifes-
teert in een toename van de vraag naar informatie en advies, ondersteuning bij dag-
besteding en individuele ondersteuning bij het wonen. Kortom, allerlei vormen van 
zorg die onder de functie ‘begeleiding’ vallen.

De gevolgen van de veranderingen in de maatschappelijke opvattingen en in het 
beleid weerspiegelen zich in de cijfers van de zorgvraag, het zorgaanbod, het zorgge-
bruik en de uitgaven. Het cijfermatige beeld van de sector in termen van zorgvraag, 
zorgcapaciteit en de uitgaven laat zien dat het burgerschapsparadigma ertoe geleid 
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heeft dat meer mensen meer producten zijn gaan vragen. Over de periode 1998- 2003 
steeg het aantal indicaties jaarlijks met 23% en de wachtlijst met 8%. Hoewel de 
wachtlijst wel is gegroeid, was die groei minder groot dan bij de indicaties, doordat 
veel extra zorg is gerealiseerd. De groei van de vraag en de wachtlijst is het grootst 
bij de relatief nieuwere producten, zoals onderzoek en advies, begeleiding cliënt, 
begeleiding ouder/gezin en behandeling/therapie. Dit geldt ook voor kort verblijf en 
behandeling met verblijf. De traditionele producten, zoals wonen en dagbesteding, 
zijn tezamen goed voor bijna de helft van de wachtlijstproducten in 2003, maar hun 
groei is gering en neemt zelfs af in de tijd. 

De verschillende typen voorzieningen leggen een duidelijk verschillend beslag op de 
beschikbare middelen. De algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten 
ontvangen 59% van de gelden. De dagvoorzieningen en de gezinsvervangende tehui-
zen tezamen besteden 32% van het totale budget aan de cliënten. Samen beslaan de 
woon- en dagvoorzieningen dus meer dan 90% van de uitgaven in de verstandelijk-
gehandicaptensector. De wijze van bewoning, kleinschalig of niet, en de diensten/
functies die worden vervuld, komen in de cijfers niet tot uitdrukking. 

De totale jaarlijkse groei van de uitgaven bedraagt 10% over het tijdvak 1998-2003, 
maar de groei verschilt sterk tussen voorzieningen. Zo is de groei van de financierings-
vorm pgb aanmerkelijk, namelijk 42% per jaar. Desondanks is, door het kleine aan-
deel, het effect op de groei van de totale sector gering.

 
Een vergelijking tussen de uitgaven en de capaciteit geeft duidelijke verschillen te 
zien; de capaciteit van intra- en semi-murale zorg stijgt met iets meer dan 1% per 
jaar en de uitgaven stijgen met 9% à 10% per jaar. Dit komt doordat instellingen 
waarschijnlijk andere zorgvormen hebben verleend, die niet in de capaciteit tot uit-
drukking komen, doordat er sprake is geweest van inflatie en doordat er bovenop de 
inflatie nog een extra prijsstijging is geweest ten gevolge van kwaliteitsverhoging. 

In de nabije toekomst wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) van 
kracht, waarin delen van de awbz ondergebracht gaan worden bij de gemeente. Met 
name met de invoering van de wmo beoogt de overheid de eigen verantwoordelijk-
heid van de burger met beperkingen en de omringende samenleving tot uitdrukking 
te brengen. Nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen netwerken 
van zorgbehoevende burgers en professionele zorgverleners. Het is mogelijk dat wijk-
bewoners zich op hun goede nabuurschap aangesproken voelen en hun nieuwe buren, 
te weten: de bewoners met verstandelijke beperkingen, gaan ondersteunen. Deze ont-
wikkeling kan resulteren in minder vraag naar collectief gefinancierde zorg.

De verwachting is dat de spanning tussen de beheersing van de kosten van zorg 
op macroniveau enerzijds, en het tegemoetkomen aan de rechten en wensen van de 
burger met zijn zorgbehoefte anderzijds, een actueel thema blijft.
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3 De structuur van het scp-stroommodel van de 
verstandelijk-gehandicaptensector

3.1 De modellering van zorg voor verstandelijk gehandicapten 

Het centrale thema in dit hoofdstuk is: hoe kunnen vraag, gebruik en wachtlijsten 
van zorg voor verstandelijk gehandicapten in een model gevat worden? In dit hoofd-
stuk wordt uitleg gegeven over de structuur van het model en de keuzen die daarbij 
gemaakt zijn. De uitkomsten van dit model en de ramingen zijn te vinden in hoofd-
stuk 7. De sector ‘verstandelijk-gehandicaptenzorg’ is zeer sterk in beweging. De 
vraag naar zorg en het aantal gebruikers van zorg nemen enorm toe – overigens is 
dit al gedurende enkele decennia gaande, zoals in hoofdstuk 2 werd aangetoond. De 
keuzen van de zorgvragers zijn ingrijpend aan het veranderen en de keuzemogelijk-
heden zijn enorm toegenomen. Een model ontwerpen voor een sector die in een zo 
turbulente fase verkeert, is een onzekere, zo niet riskante onderneming. Anderzijds 
is er bij de opdrachtgever juist behoefte om inzicht te verwerven in de factoren die 
deze turbulente processen van vraag, gebruik en aanbod beïnvloeden. Het model 
poogt een bijdrage te leveren voor een beter inzicht in en een betere beheersbaarheid 
van deze zorgsector. 

De sterke toename in de vraag die we hebben geconstateerd in hoofdstuk 2 willen 
we zo goed mogelijk kunnen verklaren. Daarvoor is het allereerst van belang precies 
aan te geven wie tot de doelgroep van de verstandelijk-gehandicaptensector hoort. 
Bovendien is het noodzakelijk om in het model een grote verscheidenheid aan zorg-
pakketten te onderscheiden. Daar wordt in paragraaf 3.2 op ingegaan. Vervolgens 
geeft paragraaf 3.3 het conceptuele model van het zorgproces weer. Dit gaat zeer 
globaal in op de relatie tussen vraag naar zorg en gebruik van zorg.

Omdat de informatie over de vraag naar en het gebruik van zorg uit verschillende 
databestanden afkomstig is, is het voor het begrip noodzakelijk dat we de data-
bestanden beschrijven. Uitgaande van de mogelijkheden van de databestanden, stel-
len we zorgpakketten samen. Deze pakketten noemen we scp-zorgpakketten. Deze 
pakketten vormen het uitgangspunt voor de modellering. Omdat de vraag naar zorg 
is uitgedrukt in andere producten dan het gebruik van zorg, is een conversie nodig 
van het een naar het ander. Over dit alles wordt gerapporteerd in paragraaf 3.4.

In paragraaf 3.5 leggen we de werking van het model uit en lichten we toe welke aan-
names daarvoor zijn gebruikt (§ 3.5.2). Dit geeft inzicht in hoe de relaties tussen de 
verschillende grootheden in het model liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
invloed van capaciteitsuitbreiding op het gebruik van zorg. 
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Tot slot willen we de inzichtelijkheid vergroten door het model met een voorbeeld te 
doorlopen (§ 3.5.3). 

3.2 Bepaling doelgroep en niveau van modelleren 

In deze paragraaf zullen we eerst definiëren wat we verstaan onder verstandelijk 
gehandicapten. Daarmee is de doelgroep van de verstandelijk-gehandicaptensector 
voor een deel afgebakend. Voor een deel wordt de doelgroep echter ook bepaald door 
de financiële afbakening van de sector, zoals die door vws wordt gehanteerd (vws 
2004). Daarna wordt ingegaan op het niveau waarop de resultaten gepresenteerd 
worden.

Doelgroep
Het ontwikkelde model betreft personen met een verstandelijke handicap. Verstandelijk 
gehandicapt is iemand die als gevolg van beperkingen in de intellectuele vermogens 
moeite heeft met het uitoefenen van vaardigheden op het gebied van wonen, werken, 
leren, communicatie of bij het gebruikmaken van vervoer of andere voorzieningen in 
de maatschappij. De mate waarin beperkingen leiden tot nadelige sociale gevolgen en 
dus tot handicap, verschilt van individu tot individu. Het doel van veel voorzieningen 
is om de negatieve sociale gevolgen van beperkingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Degenen bij wie volledige compensatie van de beperking niet mogelijk is, zijn gehan-
dicapt. De gebruikers van een van de awbz-gefinancierde verstandelijk-gehandi-
captenvoorzieningen (zoals dagbestedings- of wooninstellingen) worden daarom 
gedefinieerd als mensen met een verstandelijke handicap. De definitie van verstande-
lijke handicap is wel aan verandering onderhevig. Hoe meer eisen een maatschappij 
aan iemand stelt, hoe eerder een stoornis tot een handicap zal leiden. Of stoornissen 
leiden tot een maatschappelijk nadeel, is dus niet constant in de tijd. 

In de meeste Europese landen wordt een iq-grens van 70 gehanteerd om de popu-
latie van mensen met een verstandelijke beperking te bepalen (apa 1994). In Neder-
land wordt echter een iq-grens van 80 gehanteerd (Maas et al. 1988). In dit rapport 
wordt bij een tweedeling gesproken van een lichte verstandelijke beperking als het 
iq tussen de 50 en de 80 ligt en van een ernstige verstandelijke beperking als het iq 
lager is dan 50. Als er meer dan twee niveaus worden onderscheiden, spreken we van 
licht als het iq tussen de 50 en 80 ligt, van matig als het iq tussen de 35 en 50 ligt, 
van (zeer) ernstig als het iq onder de 35 ligt. Met zwakbegaafden worden personen 
met een iq tussen de 80 en 90 aangeduid.  

Niet iedere persoon met een verstandelijke beperking ontvangt zorg in de verstan-
delijk-gehandicaptensector. Een aantal personen werkt bijvoorbeeld in de Sociale 
Werkvoorziening, waarvan de financiering onder het ministerie van Sociale Zaken 
valt, of volgt onderwijs dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap wordt bekostigd. Zij behoren niet tot de doelgroep van het onderhavige rap-



28 De structuur van het SCP-stroommodel van de verstandelijk-gehandicaptensector

port. Hier is gekozen voor een afbakening in de financiële sfeer: de doelgroep van 
het onderhavige rapport vormen personen die zorg ontvangen binnen die voorzie-
ningen voor verstandelijk gehandicapten die door het ministerie van vws worden 
gefinancierd, zoals weergegeven in het Brancherapport care (vws 2004). Dit betreft de 
zorg voor verstandelijk gehandicapten verstrekt vanuit de intramurale instellingen 
voor verstandelijk gehandicapten, de semi-murale instellingen voor gehandicapten, 
waaronder de dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen, de Sociaal Pedagogi-
sche Diensten (spd’s, nu: mee-organisatie) en de financiering verstrekt in het kader 
van de regeling persoonsgebonden budget (pgb).

Op het moment van schrijven is de toelating van de categorieën zwakbegaafden (per-
sonen met een iq van 80-90) en licht verstandelijk gehandicapten (iq van 50-80) tot 
de verstandelijk-gehandicaptenzorg onderwerp van discussie. De afgelopen jaren is 
in toenemende mate awbz-gefinancierde zorg – geïndiceerd en wel – aan jeugdige 
licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden verleend vanuit de gehandicap-
tensector. Dit vraagstuk keert steeds weer terug: zo was in 1986 11% van de ontvan-
gers van verstandelijk-gehandicaptenzorg zwakbegaafd. De staatssecretaris van vws 
wil de toegang tot de awbz-bekostigde zorg voor deze twee categorieën beperken, 
maar wacht nog even af met het nemen van maatregelen (tk 2004/2005b), dit in 
belang van deze jongeren, die kennelijk elders – in de jeugdhulpverlening of in de 
geestelijke-gezondheidszorg – geen hulp konden krijgen. Dit onderwerp komt later 
nog terug in de onderhavige rapportage. 

Niveau van modelleren 
De vraag naar zorg wordt uitgeoefend door cliënten; de cliënt staat in het systeem van 
vraagsturing centraal en daarom dient de cliënt ook als uitgangspunt voor het model. 
De cliënten worden voorzien van zorg door de aanbieders, die een grote verscheiden-
heid van zorgproducten aanbieden. Omdat veel cliënten vaak een combinatie van 
verschillende zorgproducten vragen, is er in de praktijk sprake van een nog grotere 
verscheidenheid in de zorg die gehandicapten ontvangen. Er blijken rond de vijftig ver-
schillende individuele combinaties van zorgproducten beschikbaar te zijn voor gehan-
dicapten. Met een zo groot aantal wordt het model echter onhanteerbaar. Daarom is 
ervoor gekozen om combinaties van producten te maken, op basis van de inhoud van 
de zorgproducten. En ook als zorgproducten door weinig cliënten gevraagd worden, 
zijn ze samengevoegd met andere producten. Dat resulteert in een model waarin de 
vijftig zorgproducten zijn samengevoegd tot 22 verschillende pakketten. De bijbeho-
rende pakketindeling noemen we de scp-zorgpakketindeling en het gedesaggregeerde 
niveau. Het gebruik van deze indeling in een kleiner aantal scp-zorgpakketten maakt 
de uitkomsten overzichtelijker en garandeert toch nog voldoende verscheidenheid.

Een ander niveau van modelleren gaat uit van de verstrekker van de zorgpakketten. 
Dit leidt tot een indikking van de 22 scp-pakketten tot een viertal pakketten:
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– verzorgd wonen; dit type zorg werd voorheen vooral geleverd door de algemene 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten (aivg’s);

– beschermd wonen: dit type zorg werd voorheen vooral geleverd door de gezins-
vervangende tehuizen (gvt’s); 

– dagbesteding: dit type zorg wordt vooral geleverd door de dagverblijven voor 
ouderen (dvo’s);

– ambulante zorg; dit is een verzamelnaam voor begeleiding, onderzoek en behan-
deling. Dit wordt geleverd door mee-organisaties, expertisecentra, wooninstellin-
gen en dagactiviteitencentra.

Deze indeling duiden we aan als het geaggregeerde1 niveau. Het voordeel van model-
leren op dit niveau is dat het overeenkomt met het niveau waarop gegevens over het 
gebruik van zorg tot voor kort werden geregistreerd. Het nadeel van het model op 
het geaggregeerde niveau is dat het gebaseerd is op het idee dat een zorgverstrekker 
vooral één bepaald type zorg aanbiedt. Sinds 1 januari 2004 mogen echter alle tot 
de awbz toegelaten instellingen elke vorm van ambulante dienstverlening, onder-
steuning bij de woonfunctie en dagbesteding leveren. Daardoor bestaat er sindsdien 
geen een-op-eenrelatie meer tussen zorgproducten en instellingen. Deze argumenten 
leiden ertoe dat het gedesaggregeerde niveau wordt gezien als de basisvariant voor 
het model. In paragraaf 3.4 worden de verschillende scp-zorgpakketten gepresen-
teerd. Ten tijde van het schrijven van dit rapport was de relatie tussen deze pakketten 
en de awbz-brede functies nog niet vastgesteld (tk 2004/2005a).

3.3 Conceptueel model

In deze paragraaf wordt een gestileerde beschrijving van het zorgproces gegeven, 
met behulp van een conceptueel model. Het conceptuele model is weergegeven in 
figuur 3.1. Het is een vereenvoudiging van het zorgproces, waarin duidelijk wordt 
hoe de vraag naar zorg uitmondt in het gebruik. In de verschillende onderdelen van 
het conceptuele model is de gebruikte informatie verschillend. De informatie over de 
vraag naar zorg komt uit de indicatie- en wachtlijstregistratiegegevens van het zorg-
registratiesysteem (verder zrs genoemd). De vraag is in het model dan ook gedefini-
eerd in zrs-producten. De scp-zorgpakketten, die het uitgangspunt vormen voor de 
modellering, zijn samengesteld uit zrs-producten. De informatie over het gebruik 
van zorg is echter afkomstig uit een databank voor de vraaggestuurde bekostiging 
(verder vgb genoemd). Om van de ene entiteit (gebruik) naar de andere (vraag) te 
gaan, is een conversie nodig. Dit betekent dat de vraag, gebruik en capaciteit alle in 
termen van scp-pakketten moeten worden uitgedrukt. 

1 Een andere manier om het verschil tussen het geaggregeerde en het gedesaggregeerde 
niveau uit te drukken, is: het geaggregeerde niveau is het niveau van de instellingen, 
het gedesaggregeerde niveau is het niveau van de producten.
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Figuur 3.1 
Het conceptuele model van het zorgproces 

conversie
ZRS-VGB

a   Indicatie- en wachtlijstgegevens van het Zorgregistratiesysteem.
b   Vraaggestuurde bekostiging.

populatie verstandelijk gehandicapten

zorgvraag in ZRS-producten

zorggebruik in VGB-producten

zorgaanbod in VGB-producten

Populatie verstandelijk gehandicapten
De populatie verstandelijk gehandicapten ligt aan de basis van het model. Zij vormt 
de potentiële doelgroep van de verstandelijk-gehandicaptensector.

Zorgvraag
De zorgvraag is een objectivering van de behoefte aan zorg die bij de cliënt leeft: de 
behoefte wordt door een indicatieorgaan beoordeeld en omgezet in een indicatie. 
Wanneer de indicatie een feit is, wordt de persoon gezien als een vrager en ontvangt 
hij zorg of komt op de wachtlijst. Met behulp van de gegevens uit de zrs-databank 
wordt de vraag gemodelleerd.

Zorgaanbod en zorggebruik
Bij de modellering is het van belang dat de zorgvraag gedefinieerd is in dezelfde 
termen als het zorggebruik. Binnen het zrs worden de vragers uitgedrukt in zorg-
producten die herkenbaar en werkbaar zijn voor de indiceerders (de zrs-producten). 
Het gebruik wordt echter uitgedrukt in door de instellingen geleverde producten 
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(vgb-producten). In paragraaf 3.4 is de door het scp gebruikte transformatie 
beschreven van vgb-producten naar zrs-producten. 

3.4 Databestanden 

3.4.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt aangegeven welke gegevensbestanden wij hebben gebruikt 
om informatie te verkrijgen over de vraag naar en het gebruik van zorg door verstan-
delijk gehandicapten. Tevens maken we duidelijk welke zorgpakketten we hebben 
samengesteld en hoe dat is gedaan. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de vraag 
naar zorg (§ 3.4.2) en op het gebruik van zorg (§ 3.4.3). 

In dit onderzoek wordt gesproken over producten, pakketten en functies. Als er over 
producten wordt gesproken, gaat het over de zrs- en vgb-producten. Bij pakketten 
gaat het om de scp-zorgpakketten. Deze scp-zorgpakketten zijn samengesteld uit 
zrs-producten, zie de volgende paragraaf. Ten slotte wordt er ook gesproken over 
awbz-brede functies. Dit betreft dan de nieuwe indeling die 1 april 2003 is inge-
voerd, maar die nog niet geheel gestalte heeft gekregen.
In tabel 3.1 wordt deze indeling schematisch weergegeven.

Tabel 3.1  
Indeling van zorgtype in producten, pakketten en functies

type    naam     omschrijving

producten ZRS-producten afkomstig uit Zorgregistratiesysteem; cliënten worden geïndiceerd op basis 
van ZRS-producten.

VGB-producten / 
VGB-modules

zorgaanbod wordt weergegeven in VGB-producten; geeft aan welke zorg een 
cliënt daadwerkelijk ontvangt. Worden ook wel modules genoemd.

pakketten SCP-zorgpakketten vertaling van ZRS-producten naar 22 samengestelde pakketten; een SCP-
pakket bestaat uit een of meerdere ZRS-producten. Dit is het gedesaggre-
geerde niveau. 

SCP-groepspakket geaggregeerde versie van SCP-pakketten; in totaal zijn er 4 groepspakketten.

functies AWBZ-brede 
functies

het gaat om de functies behandeling, activerende begeleiding, ondersteu-
nende begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke 
verzorging, verblijf.

 

Op het moment van schrijven waren nog niet alle awbz-brede functies vastgesteld, 
zodat een vertaling daartoe niet mogelijk was (tk 2004/2005a). 

3.4.2 Meting van de vraag naar zorg op basis van het Zorgregistratiesysteem (zrs)

Inhoud zrs-bestand
Voor het bepalen van de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten hebben we 
de beschikking over het zogenaamde zrs-bestand. Dit is het zorgregistratiesysteem 
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dat door de Regionale Indicatie Organen (rio’s) werd gebruikt om de geïndiceerde 
producten per cliënt vast te leggen. In dit bestand wordt geregistreerd wie met 
welke zorgvraag voor welk zorgproduct wordt geïndiceerd. De zorgvraag van de 
persoon wordt zodoende omgezet in een door het rio erkende vraag. De gegevens 
die gebruikt worden voor het model, betreffen indicaties die zijn afgegeven tussen 
1998 en 2001.2 De gegevens in het bestand worden bijgehouden op het niveau van 
zrs-producten en niet op het niveau van personen. In het model wordt uitgegaan 
van personen, waardoor er een aantal stappen moet worden genomen om een cliënt-
bestand te construeren met per cliënt één scp-zorgpakket. Dit zorgpakket kan zijn 
samengesteld uit een of meerdere zrs-producten. Om ook gebruik te kunnen maken 
van de gegevens van de cliënt in het bestand (bv. leeftijd, mate van handicap en hui-
dige zorg) is het nodig om de analyses te beperken tot de laatst afgegeven indicatie 
per cliënt.3 Op deze laatste datum kan een cliënt geïndiceerd zijn voor meerdere pro-
ducten. Op basis van deze geïndiceerde producten wordt een gevraagd zorgpakket 
samengesteld. 

Hiërarchie in de pakketten
Bij het samenstellen van de pakketten is uitgegaan van een hiërarchie in de produc-
ten. Hierbij zijn de volgende regels gehanteerd:
– Er wordt uitgegaan van een hiërarchie van zwaar naar licht in de producten:
 – woontype 1 t/m 5
 – begeleid zelfstandig wonen
 – kortverblijf
 – dagbesteding
 – begeleiding
 – overige producten.
– Binnen deze hiërarchie is een combinatie van wonen met dagbesteding zwaarder 

dan een woonindicatie zonder dagbesteding.
– De dagbestedingstypen worden samengevoegd tot een zwaar dagbestedingspak-

ket (type 1 en type 3) en een licht dagbestedingspakket (type 4 en type 5). De typen 
voor kinderen worden apart onderscheiden (type 2 en verlengde dagopvang).

– Onder begeleiding vallen de begeleidingsproducten voor het gezin en de produc-
ten voor begeleiding van de cliënt, voorzover het niet begeleid zelfstandig wonen 
betreft.

2 2001 is het laatste volledige jaar waarover we de beschikking hebben; voor de jaren 
vóór 1998 zijn de indicaties niet volledig geregistreerd in het systeem.

3 Deze cliëntgegevens zijn namelijk alleen bekend voor dit moment. Welke zorg er werd 

geleverd bij eerdere indicaties is onbekend.
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– Wanneer een combinatie van zorgproducten niet expliciet als pakket is opgeno-
men, valt de cliënt onder het pakket met de zwaarste vorm van zorg. Als er bijvoor-
beeld een combinatie is geïndiceerd van verlengde dagopvang met begeleiding van 
het gezin, wordt het zorgpakket ‘dagbesteding type 2 of verlengde dagopvang’. 
Gezinsbegeleiding is in dit geval een zogenaamd verborgen product.

De uitwerking naar type scp-zorgpakketten; het gedesaggregeerde niveau
In tabel 3.2 is precies te zien welke zrs-producten binnen de verschillende scp-zorg-
pakketten vallen. 

Tabel 3.2  
Zorginhoud van de SCP-zorgpakketten

pakket-
nummer SCP-zorgpakket

   ZRS- 
   productcode    productomschrijving

   geaggregeerd  
   niveau

1 woontype 1 met 
dagbesteding

E007 wonen met accent op verpleging en 
verzorging

verzorgd wonen

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
2 woontype 1 

zonder dagbe-
steding

E007 wonen met accent op verpleging en 
verzorging

verzorgd wonen

3 woontype 2 met 
dagbesteding

E008 wonen met accent op beschutting verzorgd wonen

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
4 woontype 2 

zonder dagbe-
steding

E008 wonen met accent op beschutting verzorgd wonen

5 woontype 3 met 
dagbesteding

E009 wonen met accent op begeleiding verzorgd wonen

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
6 woontype 3 

zonder dagbe-
steding

E009 wonen met accent op begeleiding beschermd wonen

7 woontype 4 met 
dagbesteding

E010 wonen met accent op zelfstandig-
heid

beschermd wonen

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
8 woontype 4 

zonder dagbe-
steding

E010 wonen met accent op zelfstandig-
heid

beschermd wonen

9 woontype 5 met 
dagbesteding

E011 wonen met accent op participatie en 
integratie

beschermd wonen

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
10 woontype 5 

zonder dagbe-
steding

E011 wonen met accent op participatie en 
integratie

beschermd wonen

11 begeleid zelf-
standig wonen 
met dagbeste-
ding

B005 begeleiding bij het zelfstandig 
wonen van verstandelijk gehandi-
capten

beschermd wonen

B006 intensieve begeleiding bij het zelf-
standig wonen
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Tabel 3.2  
Zorginhoud van de SCP-zorgpakketten

pakket-
nummer SCP-zorgpakket

   ZRS- 
   productcode    productomschrijving

   geaggregeerd  
   niveau

E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten
12 begeleid zelf-

standig wonen 
met overige 
begeleiding 
cliënt

B005 en B006 begeleid zelfstandig wonen beschermd wonen

B001 t/m B004 overige begeleiding cliënt
13 begeleid zelf-

standig wonen
B005 en B006 begeleid zelfstandig wonen beschermd wonen

14 kortverblijf met 
dagbesteding

E012 weekendopvang verzorgd wonen 

E013 midweekopvang
E014 vakantieopvang
E015 logeeropvang
E016 crisisopvang
E001 t/m E006 dagbestedingsactiviteiten

15 kortverblijf 
zonder  
dagbesteding

E012 t/m E016 kortverblijfopvang verzorgd wonen

16 dagbesteding 
type 1 / 3

E001 dagbesteding met accent op eenvou-
dige activiteiten

dagbesteding

E003 dagbesteding met vormende activi-
teiten (voor volwassenen)

17 dagbesteding 
type 2 of ver-
lengde dagop-
vang

E002 dagbesteding met ontwikkelingsge-
richte activiteiten (voor kinderen)

dagbesteding

E006 verlengde dagopvang
18 dagbesteding 

type 4 / 5
E004 dagbesteding met arbeidsmatige 

activiteiten
dagbesteding

E005 dagbesteding met activiteiten 
gericht op arbeidsinpassing

19 begeleiding 
cliënt of gezin

B001 praktische begeleiding en onder-
steuning gericht op verlichting in de 
woonsituatie

ambulante zorg

B002 opvoedkundige begeleiding van de 
gehandicapte

B003 begeleiding bij vragen die samen-
hangen met het gehandicapt zijn

B004 begeleiding bij de opvoeding en ver-
zorging van de gehandicapte door 
pleeg- of adoptiefouders (vrijwillige 
pleegzorg)

C001 praktische begeleiding en onder-
steuning gericht op verlichting in de 
thuissituatie

C002 opvoedkundige begeleiding van 
ouders

(vervolg) 
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Tabel 3.2  
Zorginhoud van de SCP-zorgpakketten

pakket-
nummer SCP-zorgpakket

   ZRS- 
   productcode    productomschrijving

   geaggregeerd  
   niveau

C003 begeleiding bij vragen / problemen 
die samenhangen met het ouder zijn 
van een gehandicapte

C004 begeleiding bij de opvoeding en 
verzorging van een verstandelijk 
gehandicapt kind door pleeg- of 
adoptiefouders (vrijwillige pleeg-
zorg)

20 onderzoek en 
advies

A001 gedragswetenschappelijk onderzoek ambulante zorg

A002 (para)medisch onderzoek
A003 psychiatrisch onderzoek
A004 observatie

21 behandeling / 
therapie

D001 orthopedagogische / gedragsweten-
schappelijke behandeling

ambulante zorg

D002 (para)medische behandeling
D003 psychiatrische behandeling
D004 specifieke behandeling / therapie

22 onderzoek, 
diagnostiek en 
behandeling met 
verblijf

F001 observatie en diagnostiek met 
verblijf in een categorale algemene 
setting voor gehandicapten

ambulante zorg

F002 observatie en diagnostiek met 
verblijf in een categorale speciale 
setting voor gehandicapten

F003 observatie en diagnostiek met ver-
blijf in een specialistische setting

F004 behandeling met verblijf in een 
categorale algemene setting voor 
gehandicapten

F005 behandeling met verblijf in een 
categorale speciale setting voor 
gehandicapten

F006 behandeling met verblijf in een 
specialistische setting

F007 crisisopvang

Bron: CVZ (ZRS) SCP-bewerking

Tabel 3.2 geeft een goed beeld van de enorme verscheidenheid aan producten die 
er binnen de verstandelijk-gehandicaptensector worden aangeboden. De grote ver-
scheidenheid van tegenwoordig is een van de oorzaken dat de vraag naar gehandi-
captenzorg is toegenomen. Er kan zorg op maat worden geleverd en vaak betekent 
dat een keuze voor meer dan één product. Vroeger was het veelal zo dat de zorgver-
strekker alleen opname of dagbesteding aanbood. Het alternatief was dat er geen 
zorg werd verstrekt. 

(vervolg) 
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De uitwerking naar type scp-zorgpakketten; het geaggregeerde niveau
De indeling in vier groepspakketten die in dit rapport wordt gehanteerd is afgeleid 
uit de 22 vorengenoemde zorgpakketten. Het groepspakket ‘verzorgd wonen’ bestaat 
uit de zorgpakketten 1 tot en met 5. En ook de pakketten 14 en 15 (beide kort verblijf) 
vallen daaronder. Bij verzorgd wonen (vooral aangeboden door wat vroeger aivg 
(algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten) heette) is er sprake van 24-uurs 
opvang: de gehandicapte verblijft permanent in een instelling. Het groepspakket 
‘beschermd wonen’ bestaat uit de zorgpakketten 6 tot en met 13. Dit wordt vooral aan-
geboden door gvt’s. Een gvt (gezinsvervangend tehuis) is een woonvoorziening voor 
volwassenen met ongeveer 25 plaatsen, meestal in een gewone woonwijk geplaatst. 
Het groepspakket Dagbesteding (dvo) wordt gevormd door de zorgpakketten 16 tot en 
met 18. Een dvo (dagverblijf voor ouderen) organiseert dagbestedingsactiviteiten voor 
gehandicapten. Ambulante zorg wordt gevormd door de overblijvende zorgpakketten, 
pakketten 19 tot en met 22. Een persoon met handicaps kan begeleiding ontvangen 
zowel in het huis van de ouders als in een eigen zelfstandige woning. 

3.4.3  Meting van het gebruik van zorg op basis van het zip-bestand (Zelfevaluatie  
   individuele zorg- en begeleidingsplannen)
De totale erkende vraag wordt gevormd door nieuw geïndiceerde vraag en feitelijk 
gebruik. Dat betekent dat het aantal mensen dat gebruikmaakt van de door ons 
onderscheiden (combinaties van) producten bepaald moet worden. De gebruikscijfers 
die in het geaggregeerde model als input dienen, zijn afkomstig van de Landelijke 
Registratie Zorg- en dienstverlening (lrz).4 

Inhoud zip-bestand 
De gebruikscijfers in het gedesaggregeerde model worden afgeleid uit een landelijke 
studie, het zogenaamde zip-bestand, waarin het gebruik geregistreerd is in termen 
van vraaggestuurde bekostigingsmodulen (vgb-modulen of producten). Voor een 
uitgebreide beschrijving van de vraaggestuurde bekostigingsmodulen wordt verwe-
zen naar Coolen et al. (1999) en Schuring et al. (2001).

Conversie van vgb-producten naar scp-pakketten
De Universiteit van Maastricht heeft een transformatietabel ontwikkeld die zrs-
producten vertaalt in vgb-producten. Deze is vanwege zijn omvang niet geschikt om 
in dit onderzoek te gebruiken, maar wel is van de daar opgedane kennis gebruikge-
maakt. 

De aantallen gebruikers van de pakketten die in het gedesaggregeerde model zijn 
onderscheiden, worden, zoals eerder vermeld, bepaald op basis van de vraagge-
stuurde bekostigingsproducten. De vertaalslagen die gemaakt moeten worden om

4 vgn (2002).
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van deze producten te komen tot zrs-producten en uiteindelijk scp-pakketten, zijn 
uitgeschreven in bijlage B3.1. In het kort komt het op het volgende neer:
– Woontype: de conversie is gebaseerd op de module ‘begeleiding bij wonen’  

(variërend van continue begeleiding tot begeleiding op afstand). Kortverblijf-
opvang valt onder het vgb-product ‘tijdelijke opvang van de gehandicapte buiten 
de thuissituatie. Onder kort verblijf vallen de zrs-producten weekendopvang, 
midweekopvang, vakantieopvang, logeren en crisisopvang. 

– Dagbesteding: er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen begeleiding 
aan jongeren (jonger dan 19) en aan ouderen. De conversie is gebaseerd op het 
type dagdeelactiviteiten en op de arbeidsbegeleiding.

– Overige producten: Hieronder valt een aantal zeer verschillende pakketten. Het 
scp-pakket ‘overige begeleiding cliënt’ wordt gerelateerd aan ondersteuning 
gericht op het zelfstandig functioneren binnen algemene maatschappelijke 
omstandigheden en faciliteiten. Het scp-pakket ‘overige begeleiding ouder/gezin’ 
wordt gerelateerd aan ondersteuning gericht op het gezin van het gehandicapte 
kind. Het pakket ‘onderzoek en advies’ valt onder ‘diagnostiek’, het pakket 
‘behandeling/therapie’ onder ‘behandeling en medische zorg’ en het pakket 
‘onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf’ onder vgb-product ‘langer-
durende pedagogische zorg bij wonen of dagbesteding’. 

Hiermee is de eerste stap gezet in de omzetting van vgb-producten naar zrs-producten 
en enkelvoudige scp-pakketten. De volgende stap is de bepaling van de combinaties 
van zrs-producten. Van de combinaties wordt nagegaan of het redelijkerwijs logisch 
is dat ze bestaan. Daarna wordt nagegaan of het op deze manier berekende aantal 
gebruikers klopt met de registraties. Dit alles gebeurt in hoofdstuk 5.

3.5 Werking van het model

3.5.1 Een stroommodel
Het model dat we gebruiken om de zorg voor verstandelijk gehandicapten te analy-
seren, is een stroommodel. In een dergelijk model wordt uitgegaan van een bepaalde 
voorraad (bv. gebruikers van een voorziening), die een instroom en een uitstroom 
kent. Ook de wachtlijst kan als een voorraad worden gezien. De stroom tussen voor-
raden wordt als doorstroom aangeduid. Voor een uitgebreide beschrijving van dit 
type modellen wordt verwezen naar Van Gameren et al. (2001). Toepassingen voor de 
Nederlandse caresector zijn te vinden in Woittiez et al. (2003) en Ooms et al. (2002). 
Voor een toepassing op Portugese cijfers wordt verwezen naar Oliveira (2004). In 
deze paragraaf wordt uitgelegd hoe het stroommodel werkt en welke aannames 
daarvoor zijn gebruikt (§ 3.5.2). Vervolgens willen we de inzichtelijkheid vergroten 
door het model met een voorbeeld te doorlopen (§ 3.5.3).
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3.5.2 De structuur van het model
De werking van het model kan uitgelegd worden door het beantwoorden van een 
aantal vragen. De hoofdvraag luidt: hoe berekent het model de omvang van het 
gebruik en de omvang van de wachtlijst? Van deze hoofdvraag is een tweetal vragen 
afgeleid: welke rol spelen de uitstroom en de capaciteitsuitbreiding bij de bepaling 
van gebruik en wachtlijst, en wat gebeurt er met het gebruik als er doorstromers of 
instromers bijkomen?5

Tussen model en werkelijkheid zitten verschillen door gebreken in de gegevens en 
doordat het model is geformuleerd op het niveau van groepen cliënten. Om dit te over-
bruggen zijn aannames noodzakelijk. Een van deze aannames heeft betrekking op de 
verdeling van opengevallen plaatsen tussen mensen die al in zorg zijn en die dat nog 
niet zijn. Het onderbouwen van deze aannames is ook onderwerp van deze paragraaf.

Berekening gebruik 
Hoeveel mensen maken er gebruik van een zorgpakket in een bepaald jaar? Dat zijn 
er net zoveel als het jaar daarvoor plus wat er bijkomt aan mensen die het pakket 
gebruiken minus het aantal mensen dat stopt met het gebruiken van het pakket. Pre-
cies geformuleerd is het gebruik van een pakket op een bepaald tijdstip gelijk aan:
1 het gebruik van het pakket een jaar eerder;
2 minus de doorstroom naar een ander pakket in dat jaar;
3 minus de uitstroom in dat jaar;
4 plus de instroom in dat jaar;
5 plus de doorstroom vanuit een ander pakket in dat jaar.

Effect van uitstroom op het gebruik
De uitstroom uit het model wordt veroorzaakt door het vertrek en het overlijden van 
gebruikers. Vertrek uit verstandelijk-gehandicaptenzorg komt weinig voor. Matig of 
ernstig verstandelijk gehandicapten ontvangen praktisch hun gehele leven zorg. Licht 
gehandicapten kunnen naar een reguliere school gaan en na school gaan werken en 
zelfstandig wonen. Ook zij kunnen hun hele leven begeleiding ontvangen, vaak wel 
met onderbrekingen. Personen met psychische stoornissen of autististisch gedrag 
stromen soms door naar andere (niet-verstandelijk gehandicapten)zorg, bijvoorbeeld 
naar de geestelijke-gezondheidszorg, vooral als ze licht verstandelijk gehandicapt of 
zwakbegaafd zijn. Sommige vertrekkers zijn personen die vinden dat ze geen zorg 
meer nodig hebben.

5 Mensen die zorg vragen, kunnen onderverdeeld worden in doorstromers en instromers. 
Doorstromers zijn personen die al een vorm van zorg ontvangen en vraag uitoefenen 
naar een andere vorm van zorg. Instromers zijn personen die vraag uitoefenen naar 
zorg, maar die nog geen zorg ontvangen.
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Verondersteld wordt dat een vast totaalpercentage van de gebruikers van een pakket 
uitstroomt via een van deze routes. Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik in het 
voorgaande jaar. Beide vormen van uitstroom (overlijden en overstappen naar zorg 
buiten de gehandicaptensector) zouden apart kunnen worden berekend, maar voor-
lopig is ervoor gekozen om hierin geen onderscheid te maken.

Effect van instroom en doorstroom op gebruik
De instroomvraag in het model wordt gevormd door personen die voor het eerst 
vraag uitoefenen naar een van de onderscheiden pakketten. De doorstroomvraag 
van een pakket X bestaat uit personen die gebruikmaken van een pakket binnen 
het model en in het betreffende jaar vraag gaan uitoefenen naar dit pakket X. Als er 
plaatsen vrijgekomen zijn door capaciteitsuitbreiding of uitstroom, kunnen personen 
daadwerkelijk in- en doorstromen. Het totaalaantal vrijgekomen plaatsen, is gelijk 
aan:

het aantal plaatsen dat is vrijgekomen door capaciteitsuitbreiding
+ het aantal plaatsen dat is vrijgekomen door uitstroom
+ het aantal plaatsen dat vrijkomt door doorstroom naar een ander pakket.

Er moeten veronderstellingen worden gemaakt over de mate waarin de in- en doorstro-
mers de vrijgekomen plaatsen opvullen. Omdat doorstroom tussen de pakketten ook 
weer plaatsen vrijmaakt, zijn er voor doorstroom relatief minder vrije plaatsen nodig 
dan voor instroom. De vrijgekomen plaatsen kunnen immers weer worden opgevuld. 
In eerste instantie worden de beschikbare plaatsen verdeeld naar de verhouding tussen 
de instroomwachtlijst en de doorstroomwachtlijst voor het pakket. De zo verdeelde 
plaatsen worden opgevuld, eerst vanuit de instroomwachtlijst en vervolgens vanuit de 
doorstroomwachtlijst. Door de doorstroom komen, zoals aangegeven, opnieuw plek-
ken vrij. Deze worden weer gevuld door personen die nog op de doorstroomwachtlijst 
staan. Dit wordt herhaald totdat alle plaatsen zijn bezet, of de doorstroomwachtlijst 
voor een pakket leeg is. Als er op dat moment nog plaatsen beschikbaar zijn voor een 
pakket, worden deze opgevuld vanuit de instroomwachtlijst. In de volgende paragraaf 
wordt deze procedure verduidelijkt met een cijfervoorbeeld.

Effect van capaciteitsuitbreiding op het gebruik
In de praktijk is het niet zo dat iemand die naar een pakket vraagt, daar altijd meteen 
over kan beschikken. Soms wordt het gebruik van een pakket namelijk begrensd 
door de beschikbare capaciteit. 

Het gebruik van een pakket op een tijdstip is:
het gebruik van een pakket een jaar eerder
+ de toename van de capaciteit.

Als de beschikbare capaciteit toeneemt, kan het gebruik dus ook toenemen en 
hoeven er minder personen op de wachtlijst te staan.

In het algemeen was in de laatste jaren de vraag in de gehandicaptenzorg groter dan 
de beschikbare capaciteit. Dat betekent dat het aantal gebruikers van een pakket 
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gelijk was aan de capaciteit. Er was bovendien een aantal mensen dat wel zou willen 
instromen (vraag uitoefenen), maar dat niet kon. Zij kwamen op een wachtlijst 
terecht. Het kan ook voorkomen dat de totale vraag kleiner is dan de capaciteit. In 
dat geval is er sprake van overcapaciteit: het gebruik is kleiner dan de capaciteit.

Wachtlijsten
Er zijn twee soorten wachtlijsten in het model: een wachtlijst voor personen die 
al een vorm van zorg ontvangen, de zogenaamde doorstroomwachtlijst, en een 
wachtlijst voor personen die nog geen zorg ontvangen, de zogenaamde nieuwe of 
instroomwachtlijst.

De wachtlijst voor instroom voor een bepaald jaar is gelijk aan:
de wachtlijst voor het pakket een jaar eerder
+ de nieuwe vragers voor het pakket in dat jaar
– de instroom in het pakket van nieuwe vragers in dat jaar.

Op eenzelfde wijze wordt de wachtlijst voor doorstroom voor een pakket bepaald als:
de wachtlijst voor het pakket een jaar eerder
+ de gebruikers van een ander pakket die in dat jaar vraag gaan uitoefenen naar 

  dit pakket
– de gebruikers van een ander pakket die in dat jaar daadwerkelijk doorstromen 

  naar dit pakket.
In figuur 3.2 is de zojuist uitgelegde werking van het model schematisch weerge-
geven. In de figuur wordt gekeken naar twee samengestelde pakketten: verzorgd 
wonen (pakket A) en beschermd wonen (pakket B). De pijlen geven de stromen aan; 
in de rechthoekige vakken worden uitkomsten van het model aangegeven, in de ovale 
vakken is de invoer van het model weergegeven.

De invoer van het model bestaat uit gegevens die afkomstig zijn uit verschillende 
bronnen, zoals aangegeven en besproken in paragraaf 3.4. Daarnaast worden in het 
model veronderstellingen gemaakt die in deze paragraaf kort worden besproken.
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Instroom versus doorstroom
In het model wordt beschikbare capaciteit eerst ingevuld door instroom. Aan deze 
keuze liggen twee overwegingen ten grondslag. Ten eerste is uit gesprekken met 
betrokken partijen uit het veld gebleken dat dit een plausibele veronderstelling is: 
personen die nog geen zorg ontvangen zullen in de regel sneller een plaats krijgen 
dan personen die al een vorm van zorg ontvangen. Aangetekend dient te worden dat 
het bij instromers vooral om jonge kinderen gaat, aangezien de meeste gehandicapten 
hun hele leven enige vorm van zorg ontvangen. 

Ten tweede is doorstroom een dynamisch onderdeel van het model, dat minder 
capaciteit nodig heeft dan instroom. Iemand die doorstroomt van het ene naar het 
andere pakket laat immers een plaats achter die weer opgevuld kan worden. Door-
stroom is dus veel minder urgent en kan ook na toelating van instroom vaak nog 
gemakkelijk worden gerealiseerd.

Verdeling
Hiervoor is aangegeven hoe de beschikbare plaatsen worden verdeeld tussen instroom 
en doorstroom. Bij de doorstroom moeten de beschikbare plaatsen ook nog verdeeld 
worden over de verschillende pakketten: hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar voor 
doorstroom van beschermd wonen naar verzorgd wonen, en hoeveel voor doorstroom 

Figuur 3.2 
De werking van het model voor vraag en gebruik in de verstandelijk-gehandicaptenzorg 

nieuwe vraag A 

doorstroomwachtlijst
A naar B

nieuwe wachtlijst A nieuwe wachtlijst B

doorstroomwachtlijst
B naar A

gebruik A

uitstroom A

nieuwe vraag A nieuwe vraag B 

extra
capaciteit A

extra
capaciteit B

gebruik B

uitstroom B
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van dagbesteding naar verzorgd wonen? In het model worden de plaatsen naar even-
redigheid toegewezen.

3.5.3 Voorbeeld modelwerking
In deze paragraaf wordt het model nogmaals doorlopen aan de hand van realistische 
cijfervoorbeelden. Deze cijfers zijn indicatief, omdat er maar naar twee samenge-
stelde pakketten wordt gekeken en niet alle pakketten worden meegenomen, zoals 
bij de ramingen in hoofdstuk 7.

In figuur 3.3 staat een voorbeeld weergegeven in een stroomdiagram voor het jaar 
2001. In het voorbeeld wordt gekeken naar twee samengestelde pakketten: verzorgd 
wonen en beschermd wonen. De capaciteit van deze pakketten is aan het begin 
van 2001 gelijk aan 36.545 plaatsen voor verzorgd wonen en 18.622 plaatsen voor 
beschermd wonen. Het aantal gebruikers van verzorgd en beschermd wonen aan het 
begin van 2001 is gelijk aan de capaciteit. De pijlen geven de stromen aan, en bij elke 
pijl staat het aantal personen dat van de ene naar de andere toestand gaat in 2001. In 
de rechthoekige vakken worden uitkomsten van het model aangegeven, in de ovale 
vakken is de invoer van het model weergegeven.

Figuur 3.3 
Voorbeeld werking stroommodel
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Beschikbare plaatsen voor in- en doorstroom
Aangenomen is dat de uitstroom uit verzorgd en beschermd wonen 2% van het 
gebruik in het vorige jaar is. Voor verzorgd wonen is de uitstroom in 2001 dus gelijk 
aan 731 personen (2% van 36.545). Voor beschermd wonen gaat het om 372 per-
sonen. Jaarlijks neemt de capaciteit van verzorgd wonen toe met 2,3% en die van 
beschermd wonen met 0,9%. Voor verzorgd wonen gaat het om 841 plaatsen en voor 
beschermd wonen om 168 plaatsen. Het totaalaantal plaatsen dat dus beschikbaar is 
voor doorstroom en instroom is voor verzorgd wonen gelijk aan 1572 (extra capaci-
teit plus uitstroom) en voor beschermd wonen aan 540.6 

Wachtlijst
Aan het begin van 2001 staan er 35 personen op de doorstroomwachtlijst van ver-
zorgd wonen naar beschermd wonen en 17 personen op de doorstroomwachtlijst 
van beschermd wonen naar verzorgd wonen. Daar komt in 2001 nog de nieuwe door-
stroomvraag bij. Dit zijn personen die in 2001 een vraag naar een ander product gaan 
uitoefenen. In totaal komen er 47 personen bij die door willen stromen van verzorgd 
naar beschermd wonen (0,13% van het gebruik) en 23 personen die door willen stro-
men van beschermd naar verzorgd wonen (0,12% van het gebruik). In totaal willen 
dus 82 personen doorstromen van verzorgd naar beschermd wonen en 40 personen 
van beschermd naar verzorgd wonen.

Aan het begin van 2001 staan er voor verzorgd wonen 2480 personen op de nieuwe 
wachtlijst en voor beschermd wonen 2154 personen. Daar komen voor verzorgd 
wonen in 2001 1121 personen bij en voor beschermd wonen 1019 personen. In totaal 
vragen in 2001 3601 personen die nog geen zorg ontvangen naar verzorgd wonen. 
Voor beschermd wonen gaat het om 3173 personen.

Instroom en doorstroom
De beschikbare plaatsen worden evenredig verdeeld over instroom en doorstroom. 
In totaal zijn er 3641 (3601 + 40) personen die in 2001 gebruik willen maken van ver-
zorgd wonen, waarvan 99% instroom is en 1% doorstroom. Van de 1572 beschikbare 
plaatsen wordt dus 99% (ofwel 1555 plaatsen) gereserveerd voor instroom. Hierdoor 
blijven er dus maar 17 plaatsen over voor doorstroom. Voor beschermd wonen geldt 
dat er 3255 (3173 + 82) personen gebruik van willen maken, waarvan 97% instroom 
is en 3% doorstroom. Van de 540 beschikbare plaatsen worden er 527 gereserveerd 
voor instroom en slechts 13 voor doorstroom.

6 De percentages voor uitstroom, capaciteitsgroei en doorstroom zijn, net als de 
omvang van de nieuwe vraag, de omvang van het initiële gebruik en de wachtlijsten 
in dit voorbeeld, indicatief. De precieze berekening en gebruikte bronnen worden 
besproken in hoofdstuk 4.
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Het is op het eerste gezicht opvallend dat er in het voorbeeld maar heel weinig plaat-
sen beschikbaar zijn voor doorstroom. Toch is het aantal personen dat uiteindelijk 
doorstroomt van verzorgd wonen naar beschermd wonen groter dan het aantal 
plaatsen dat van tevoren beschikbaar is, namelijk 53 in plaats van 13. Voor de door-
stroom van beschermd naar verzorgd wonen geldt hetzelfde. Hiervoor zijn vooraf 
17 plaatsen gereserveerd, maar uiteindelijk stromen er 40 personen door. Dit komt 
doordat doorstroom een dynamisch proces is. Zodra personen zijn doorgestroomd 
van verzorgd naar beschermd wonen, kunnen de plaatsen die dan vrijgekomen zijn 
weer gebruikt worden voor personen die verzorgd wonen willen gebruiken. In het 
model wordt het berekenen van de doorstroom dan ook een aantal keren herhaald, 
om er op die manier voor te zorgen dat zoveel mogelijk personen die willen doorstro-
men ook daadwerkelijk doorstromen. 

Als de uiteindelijke doorstroom is berekend, kunnen er nog plaatsen beschikbaar 
zijn. Dit kan doordat er voor ten minste één pakket geen personen meer op de door-
stroomwachtlijst staan, waardoor er geen doorstroom meer kan plaatsvinden. De 
plaatsen die nog beschikbaar zijn na het berekenen van de doorstroom, worden 
gebruikt voor de personen die willen instromen, als deze er nog zijn. Zo is in figuur 
3.3 te zien dat het aantal personen dat instroomt naar verzorgd wonen (1585) groter 
is dan het aantal plaatsen dat in eerste instantie voor instroom is gereserveerd (1555). 
Dit komt doordat er geen personen meer op de wachtlijst staan voor verzorgd wonen 
en er na de doorstroom nog plaatsen over zijn.

Een uitgebreide invulling van het model met cijfers vindt plaats in hoofdstuk 5. 

3.6  Samenvatting

Het centrale thema in dit hoofdstuk is ‘hoe kunnen vraag, gebruik en wachtlijsten van 
zorg voor verstandelijk gehandicapten in een model gevat worden?’. In paragraaf 3.2 
is geconcludeerd dat de grote verscheidenheid in zorgproducten heeft geleid tot een 
model dat op een gedesaggregreerd niveau is gedefinieerd. Alleen zo kan recht gedaan 
worden aan de verscheidenheid van de zorgproducten.

Het ontwikkelde model betreft personen met een verstandelijke handicap. In Neder-
land wordt een iq-grens van 80 gehanteerd om de populatie van verstandelijk gehan-
dicapten te bepalen (Maas et al. 1988). Over het algemeen wordt gesproken van licht 
verstandelijk gehandicapten als het iq tussen de 50 en de 80 ligt en van matig of 
(zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten als het iq lager is dan 50. Personen met 
een iq tussen de 80 en 90 gelden als zwakbegaafd. Alleen personen die zorg ontvan-
gen binnen de voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten vormen de doelgroep 
van het onderhavige rapport (vws 2004). Op het moment van schrijven is de toelating 
van de categorieën zwakbegaafden tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg onder-
werp van discussie. De afgelopen jaren is in toenemende mate awbz-gefinancierde 
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zorg – geïndiceerd en wel – verleend aan licht verstandelijk gehandicapten en zwak-
begaafden vanuit de gehandicaptensector. Dit betreft jongeren die in de jeugdhulp-
verlening of in de geestelijke-gezondheidszorg geen hulp konden krijgen.

 
Het conceptuele model laat zien hoe vraag naar zorg uitmondt in het gebruik 
van zorg. Om van de ene entiteit naar de andere te gaan, zijn wegens de gegevens 
conversies nodig. De zorgpakketten waarin het model gedefinieerd is, zijn de 
scp-zorgpakketten. Deze zijn samengesteld uit de zrs-producten die uit het wacht-
lijstregistratiesysteem komen. Dit betekent dat alle grootheden in het model in de 
scp-pakketten moeten worden uitgedrukt. 

In paragraaf 3.4 is eerst een uitleg gegeven van de scp-pakketten die we onderschei-
den. Het uitgangspunt voor het onderscheiden van de pakketten is de inhoud van de 
zorg. Duidelijk is de enorme verscheidenheid aan producten die er binnen de ver-
standelijk-gehandicaptensector wordt aangeboden. Die grote verscheidenheid is een 
van de oorzaken waardoor de vraag naar gehandicaptenzorg is toegenomen. Omdat 
er nu zorg op maat geleverd kan worden, ontvangen cliënten en/of hun ouders meer 
zorg dan vroeger. Vroeger waren er nauwelijks alternatieven voor 24-uurszorg.

De scp-zorgpakketten zijn samengesteld uit de veelheid van zrs-producten. Deze 
scp-zorgpakketten variëren van verschillende woonvormen, begeleid zelfstandig 
wonen, kortverblijf, dagbesteding en begeleiding, tot onderzoek en advies. Er is nog 
een ander niveau waarop het model gedefinieerd is. Dit niveau gaat uit van de ver-
strekker van de zorgpakketten. Dit leidt tot een indikking van de 22 scp-pakketten 
tot een viertal pakketten (zie ook § 3.2):
– verzorgd wonen
– beschermd wonen 
– dagbesteding
– ambulante zorg. 
Dit niveau duiden we aan als het geaggregeerde niveau. 

In paragraaf 3.4 is ook aangegeven hoe er een vertaling is gemaakt van het gebruik 
dat is beschreven in producten van de vraaggestuurde bekostiging naar de scp-pak-
ketten.

In paragraaf 3.5 hebben we de werking van het stroommodel uitgelegd en de daarbij 
gebruikte aannames aangegeven. Tot slot is getracht de inzichtelijkheid te vergroten 
door het model met een voorbeeld te doorlopen. Nu het model in opzet duidelijk is, 
moet het met gegevens worden gevuld. Dit proces wordt beschreven in hoofdstuk 5.
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Bijlage B3.1 Conversie van vgb naar zrs

Voor de conversie van vgb-modulen naar scp-producten die gedefinieerd zijn in 
zrs-functies, is gebruikgemaakt van Coolen et al. (1999) en Schuring et al. (2001) 
en enkele niet-gepubliceerde notities van hhm (2002a en 2002b). In Schuring et 
al. (2001) wordt de productindeling gegeven die gebaseerd is op de gebieden van 
ondersteuning zoals die in de awbz worden onderscheiden (onderzoek, behande-
ling, begeleiding, verpleging en verzorging). Daarbij is aansluiting gezocht bij de 
gebieden die in het registratiesysteem van de (verstandelijk)gehandicaptenzorg 
(zrs) worden gehanteerd. Tabel B3.1 bevat de indeling van productcategorieën en 
de door ons veronderstelde relatie daarvan met de zrs-categorieën. De tabel geeft 
de conversie van vgb-producten naar zrs-functies. Conversie van vraaggestuurde 
bekostigingsproducten naar azr-functies is moeilijk, doordat de vgb-producten in 
de stukken niet overeenkomen met die in de data. 

Tabel B3.1  
Grove relatie tussen VGB en ZRS

nr.
product- 
categorie VGB    nadere specificatie VGB   nr ZRS     zorgfunctie ZRS 

0 algemene 
informatie en 
advies met 
betrekking tot 
gehandicapten 
én bemiddeling 
bij realisatie 
van een zorgar-
rangement

algemene informatie- en advies, niet gericht op 
één specifieke cliënt, over allerlei aspecten van 
leven met een handicap, dit ten behoeve van 
personen en instellingen die op een of andere 
manier bij cliënten betrokken zijn; het betreft 
derhalve géén vorm van zorg op grond van 
aanspraken AWBZ;   
bemiddeling bij realisatie van een zorgarrange-
ment t.b.v. een cliënt

A100, 
A001, 
A002, 
A003, 
 A004

onderzoek en advies

1 begeleiding 
gericht op 
zelfstandig 
functioneren

begeleiding, gericht op het bevorderen van de 
zelfstandigheid en de integratie van de gehan-
dicapte in de samenleving; daarbij het creëren 
van omstandigheden en randvoorwaarden, 
waarbinnen de cliënt maximaal tot zijn recht 
komt binnen algemene maatschappelijke 
faciliteiten en voorzieningen; toeleiding naar 
zelfstandige huisvesting, gewoon of beschut 
werk, enzovoort

B001
B002
B003
B004
B005
B006
B100

begeleiding cliënt 
B005: begeleid zelfstan-
dig wonen 
B06: intensief begeleid 
zelfstandig wonen

2 ondersteuning 
voor het gezin 
met een thuis-
wonend gehan-
dicapt kind of 
gehandicapte 
partner 

begeleiding, verzorging en verpleging binnen 
het gezin, maar ook tijdelijk buiten het gezin 
(naast onderwijs of zorg binnen een dagver-
blijf)

C001 
C002 
C003 
C004 
C100

begeleiding ouders/
gezin

3 begeleiding, 
verzorging 
in relatie tot 
‘ondersteund 
leren’

begeleiding en verzorging gericht op deelname 
van de cliënt aan gewoon of speciaal onder-
wijs en opleiding, vorming en training. Deze 
ondersteuning is complementair aan datgene 
wat uit hoofde van het onderwijs mag worden 
verwacht.

O en 
PP

scholen algemeen en 
scholen bijzonder
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Tabel B3.1  
Grove relatie tussen VGB en ZRS

nr.
product- 
categorie VGB    nadere specificatie VGB   nr ZRS     zorgfunctie ZRS 

4 begeleiding, 
verzorging, 
verpleging 
in relatie tot 
‘ondersteund 
wonen’ 

langdurige begeleiding, verzorging, verpleging 
in relatie tot eigen huisvesting dan wel AWBZ-
verblijf

E2 wonen

5 begeleiding, 
verzorging 
in relatie tot 
‘ondersteund 
werk / dagbe-
steding’ 

langdurige begeleiding en verzorging voor 
cliënten die geen toegang hebben tot gewoon 
of speciaal onderwijs, regulier of beschut werk; 
hieronder vallen ook vormen van speciale 
ontwikkelingsondersteuning en training voor 
zowel kinderen als volwassenen, voorzover geen 
sprake is van (speciaal) onderwijs. 

E1 dagbesteding

6 categorale 
diagnostiek en 
behandeling

alle vormen van onderzoek en behandeling 
in verband met de handicap (lichamelijk, 
zintuiglijk of verstandelijk), alsmede inhoude-
lijke ondersteuning (medisch, paramedisch, 
gedragskundig en psychiatrisch) in relatie tot 
begeleiding, verzorging en/of verpleging

F behandeling met verblijf

7 verblijf op 
grond van de 
AWBZ

– huisvesting en daaraan gerelateerde  
 hulpmiddelen en aanpassingen;
– instellingsterrein en infrastructuur;
– voeding;
– kleding- en linnenservice;
– huishoudelijke ondersteuning.

E2 wonen

Bron: Coolen et al. (1999); Schuring et al. (2001); HHM (2002a en 2002b) SCP-bewerking

Wij zijn uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
– Bij vgb-product 2 (ondersteuning gezin) is de cliënt thuiswonend.
– Bij vgb-product 4 bevinden de cliënten zich in een door de awbz gefinancierde 

woonsituatie. 
– vgb-producten 6 (diagnostiek en behandeling) vallen deels onder zrs-producten 

A en deels onder F. Beide nemen we niet mee in het model.
– vgb-producten 7-A (schoonhouden woning, kledingverzorging, maaltijdverzor-

ging, boodschappen doen, eigen huishouden met praktische hulp, eigen huishou-
den met accent op training, eigen huishouden met accent op intensieve training) 
komen niet in handleiding zorgmodules voor, dus laten we hier weg.

– vgb-producten 7-B betreffen volledige huishouding bij wonen in de categorie 
‘verblijf op grond van awbz’. Daarom komt dit altijd voor in combinatie met vgb 
product 4 (ondersteuning bij wonen). 

– 5-D (ondersteuning bij eten enz) is alleen geldig met een 5-A product (dagbesteding).

De vgb-producten zijn van licht naar zwaar gerangschikt, zrs-functies ook. Dat is 
gedaan om de koppeling van vgb-product naar zrs-functie te maken. Achtereenvolgens 

(vervolg) 



48 De structuur van het SCP-stroommodel van de verstandelijk-gehandicaptensector

zal hierna voor de woonsituatie, dagbesteding en begeleiding toegelicht worden hoe de 
conversie tussen vgb-producten en zrs-functies tot stand is gekomen.

Woonsituatie
In Schuring et al. (2001) staat dat subcategorie 4-c (begeleiding bij wonen) altijd van 
toepassing is. Daarom zijn we in eerste instantie van deze productgroep uitgegaan. 
Het betreft de modules 4-c-1 tot en met 4-c-7 en 4-c-10 en 4-c-11. Doel is deze negen 
modules te koppelen aan de zeven zrs-codes e007 tot en met e011 en b005 en b006. 
Woontype 1 en 2 (e007 en e008) worden verondersteld intramurale zorg te weerspie-
gelen; de codes 4 en 5 (e010 en e011) gezinsvervangend tehuis en eventueel begeleid 
zelfstandig wonen (hier kan dus een overlap zijn met de codes b005 en b006 voor 
(intensief) begeleid wonen). De code 3 (e009) zit er een beetje tussenin, maar wordt 
vaak onder gvt (gezinsvervangend tehuis) geschoven. Begeleid zelfstandig wonen 
wordt vaak verleend vanuit het gvt, intensief begeleid zelfstandig wonen (ibzw) vanuit 
een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten (aivg). Omdat 4-c-1 en  
4-c-2 betrekking hebben op begeleiding bij zelfstandig wonende cliënten, worden deze 
twee modules aan b005 en b006 gekoppeld. Kortverblijfopvang valt onder vgb-product 
2-D-2 (tijdelijke opvang van de gehandicapte buiten de thuissituatie). Daarmee valt het 
onder productgroep 2 (het gezin met een thuiswonend gehandicapte kind of gehandi-
capte partner wensen ondersteuning), subcategorie D betreft begeleiding, verzorging 
en/of verpleging ter verlichting van zorgtaken. Daarmee vallen de zrs-producten 
weekendopvang (e012), midweek (e013), vakantieopvang (e014) en logeren (e015) eron-
der. Ook crisisopvang (e016) blijft onder kort verblijf staan.

Op basis van de door ons gemaakte lijst van omzettingen (zie tabel B3.1) kunnen de 
in tabel B3.2 weergegeven relaties worden gelegd.

Kortverblijfopvang valt onder vgb-product 2-D-2 (tijdelijke opvang van de gehandi-
capte buiten de thuissituatie). Daarmee valt het onder vgb-productgroep 2 (het gezin 
met een thuiswonend gehandicapte kind of gehandicapte partner wensen ondersteu-
ning). De subcategorie D betreft begeleiding, verzorging en/of verpleging ter ver-
richting van zorgtaken. Onder kortverblijf vallen de zrs-producten weekendopvang, 
midweek, vakantieopvang, logeren en crisisopvang.
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Tabel B3.2  
Conversie van VGB-producten naar ZRS-producten en enkelvoudige SCP-producten, woonvorm

VGB-product     ZRS-product
   enkelvoudig 
   SCP-pakket

continue begeleiding (4-C-6), (4-C-7) verpleging en verzorging (e007) woontype 1

gerichte begeleiding (4-C-5) beschutting (e008) woontype 2

continue begeleiding (4-C-4) begeleiding (e009) woontype 3

onderbroken begeleiding (4-C-3) en enige  
adl-hulp (4-B-2) tot en met alle adl-hulp (4-B-5) zelfstandigheid (e010) woontype 4

(4-C-3) en weinig adl-hulp (4-B-1) participatie en integratie (e011) woontype 5

begeleiding op afstand (4-C-1) of beperkte  
begeleiding (4-C-2)

(intensief ) begeleid zelfstandig wonen 
(b005 of b006)

begeleid 
zelfstandig 
wonen

tijdelijke opvang overdag of gehele 
 etmaal (2-D-2)

weekendopvang (e012); midweek (e013); 
vakantieopvang (e014); 
logeren (e015), 
crisisopvang (e016)

kortverblijf

Bron: Coolen et al. (1999); Schuring et al. (2001); HHM (2002a en 2002b) SCP-bewerking

Dagbesteding
Hiervoor is productcategorie 5 (ondersteuning bij werk of dagbesteding) het meest 
geschikt om als uitgangspunt te nemen. In Schuring et al. (2001) wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen begeleiding aan jongeren (jonger dan 19 jaar) en aan 
ouderen. We zijn er vooralsnog van uitgegaan dat de zrs-functies e002 en e006 ook 
alleen voor jongeren gelden. Productcategorie 5-A gaat over dagdeelactiviteiten, 5-D 
over adl-verzorging, 5-E over arbeidsbegeleiding. Wij maken alleen gebruik van 5-A en 
5-E (tabel A.3).

Tabel B3.3  
Conversie van VGB-producten naar ZRS-producten en enkelvoudige SCP-producten, dagbesteding

VGB-product     ZRS-product     enkelvoudig SCP-pakket

activering (5-A-2) of
activering individueel gericht (5-A-3)
ontwikkelingsgerichte activiteiten (5-A-4)
activiteiten van meervoudig gehandicapten (5-A-5)
activiteiten bij ernstig probleemgedrag (5-A-6)

eenvoudige activiteiten 
(e001);  
vormende activiteiten 
(e003)

dagbestedingstype 1 of 3

ontwikkelingsgerichte activiteiten (5-A-7)
activiteiten voor meervoudig gehandicapte kinderen (5-A-8) 
activiteiten voor kinderen met ernstige gedragsproblemen 
(5-A-9)

ontwikkelingsgerichte 
activiteiten (e002) of 
verlengde dagopvang 
(e006)

dagbestedingstype 2 of 
verlengde dagopvang

gerichte activiteiten zelfstandig (5-A-1) 
langerdurende arbeidsbegeleiding (5-E-1)

arbeidsmatige activitei-
ten (e004) of arbeids-
inpassing (e005)

dagbestedingstype 4 of 5 

Bron: Coolen et al. (1999); Schuring et al. (2001); HHM (2002a en 2002b) SCP-bewerking
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Overige
Hieronder valt een aantal zeer verschillende pakketten. Het scp-pakket ‘overige 
begeleiding cliënt’ valt onder vgb-product 1- (ondersteuning gericht op het zelf-
standig functioneren binnen algemene maatschappelijke omstandigheden en faci-
liteiten). Het scp-pakket ‘overige begeleiding ouder/gezin’ valt onder vgb-product 
2- (ondersteuning gericht op het gezin van gehandicapt kind). Het pakket ‘onder-
zoek en advies’ valt onder vgb-product 6-F (diagnostiek), het pakket ‘behande-
ling/therapie’ onder vgb-product 6-E (behandeling) en 6-G (medische zorg) en het 
pakket ‘onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf’ onder vgb-product 6-H 
(langerdurende pedagogische zorg bij wonen of dagbesteding). 

We veronderstellen vooralsnog dat begeleiding cliënt valt onder vgb-product 1 
(ondersteuning gericht op het zelfstandig functioneren binnen algemene maat-
schappelijke omstandigheden en faciliteiten). Dat is deels gedaan omdat de vgb-
productcategorieën overeenkomen met de zrs-gebieden. Maar het lijkt erop dat 
vgb-productgroep 1 gericht is op tijdelijke situaties die een overgang aangeven, zoals 
toeleiding naar werk of een woning. Dus is het de vraag of dit wel helemaal klopt. 
We veronderstellen dat begeleiding gezin valt onder vgb-product 2- (gezin met een 
gehandicapt kind of een gehandicapte partner ontvangen) (tabel B3.4). 
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Tabel B3.4  
Conversie van VGB-producten naar ZRS-producten en enkelvoudige SCP-producten, overige producten

VGB-product     ZRS-product
   enkelvoudig 
   SCP-pakket

verwerving woonruimte (1-A-1) maatschappelijke 
begeleiding (1-C-1) 
nazorg na overgang wonen/dagbesteding (1-C-2)

begeleiding en ondersteuning in de 
woonsituatie (b001); opvoedkundige 
begeleiding (b002); begeleiding bij 
vragen die samenhangen met het 
gehandicapt zijn (b003); begeleiding bij 
opvoeding en verzorging bij vrijwillige 
pleegzorg (b004)

begeleiding 
cliënt of 

pedagogische begeleiding thuissituatie (2-B-1)
intensieve orthopedische gezinsbegeleiding (2-B-3)
crisisinterventie/intensieve gezinsbehandeling (2-B-4)
psychosociale begeleiding (2-C-1)
hulp bij verzorging en verpleging van de gehandicapte 
persoon (2-D-1)

begeleiding en ondersteuning aan 
ouders in de thuissituatie (c001); 
opvoedkundige begeleiding aan ouders 
(c002); begeleiding bij vragen die 
samenhangen met het ouder zijn van 
een gehandicapte (c003); begeleiding bij 
opvoeding en verzorging bij vrijwillige 
pleegzorg (c004)

begeleiding 
gezin

medisch/specialistisch onderzoek (6-D-1)
uitgebreid medisch/specialistisch onderzoek (6-D-2)
uitgebreid medisch/specialistisch onderzoek en rap-
portage (6-D-3)
beperkt onderzoek (6-F-1), 
diagnostiek, observatie en advisering (6-F-2), volle-
dige beeldvorming, geïntegreerde diagnostiek (6-F-3)

gedragswetenschappelijk onderzoek 
(A001), (para)medisch onderzoek (A002) 
psychiatrisch onderzoek (A003)
observatie (A004) 

onderzoek en 
advies 

gedragswetenschappelijke behandeling/begeleiding 
(6-E-1)
speciale gedragswetenschappelijke behandeling 
(6-E-2)
medische zorg (6-G-1 tot en met 6-G-2)
therapie (6-B-1 tot en met 6-B-4)
medisch of specialistisch onderzoek (6-D-1)

orthopedagogische/ gedragsweten-
schappelijke behandeling (D001) 
paramedische behandeling (D002) 
psychiatrische behandeling (D003) 
specifieke behandeling/therapie (D004)

behandeling/
therapie

langerdurende (ped)agogische zorg bij wonen of 
dagbesteding (6-H-1 tot en met 6-H-4)

observatie en diagnostiek met verblijf 
(F001-F003) 
behandeling met verblijf (F004-F006)

onderzoek, 
diagnostiek en 
behandeling 
met verblijf

Bron: Coolen et al. (1999); Schuring et al. (2001); HHM (2002a en 2002b) SCP-bewerking

Op basis van hhm (2002b) is een conversie gemaakt van zrs-functies naar awbz-
functies naar vgb-modules, die in tabel B3.5 staat vermeld.
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Tabel B3.5  
Conversie van ZRS-functies naar AWBZ-functies naar VGB-modules

SCP-pakketten ZRS-producten AWBZ-functies VGB-producten

woontype 1 e007 1 (ond. beg alg) 4C6, 4C7
3 (pers verz)
4 (verpl)
7 (verblijf ldu)

woontype 2 e008 1 (ond. beg alg) 4C5
3 (pers verz)
4 (verpl)
7 (verblijf ldu)

woontype 3 e009 1 (ond. beg alg) 4C4
3 (pers verz)
7 (verblijf ldu)

woontype 4 e010 1 (ond. beg alg) 4C3 met 4B2-4B5
7 (verblijf ldu)

woontype 5 e011 1 (ond. beg alg) 4C3 met 4B1
7 (verblijf ldu)

(I)BZW b005, b006 1 (ond. beg alg) 4C1,4C2
kort verblijf e012-e016 1 (ond. beg alg) 2D2

7 (verb tijd)
dagbesteding 1of 3 e001, e003 1 (ond beg dag) 5A2-5A6
dagbesteding 2 of  
verlengde dagopvang

e002,e006 1 (ond beg dag) 5A7-5A9

5a (act beg dag)
dagbesteding 4 of 5 e004, e005 1 (ond beg dag) 5A1, 5E1

begeleiding cliënt of gezin
b001-b004, c001-c004 1 (ond beg dag) 1A1, 1C1, 1C2, 2B1, 2B3, 

2B4,2C1, 2D1
5b (act beg alg)

onderzoek en advies a001-a004 6a (beh. alg) 6D1-6D3, 6F1-6F3

behandeling/therapie
d001-d004 6a (beh. alg) 6E1, 6E2, 6G1, 6G2, 6B1-6B4, 

6D1 
onderzoek, diagnostiek en 
behandeling met verblijf

f001-f006 6b (beh. verblijf) 6H1-6H4

7 (verblijf ldu)

1 = ondersteunende begeleiding algemeen 
3 = persoonlijke verzorging 
4 = verpleging 
5a = activerende begeleiding dagactiviteiten 
5b = activerende begeleiding algemeen 
6a = behandeling algemeen 
6b = behandeling verblijf 
7 = verblijf langdurig 
 
Bron: Coolen et al. (1999); Schuring et al. (2001); HHM (2002a en 2002b) SCP-bewerking
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Bijlage B3.2 Het stroommodel van personen met een verstandelijke handicap  
 in formules

In deze bijlage wordt het stroommodel in formules weergegeven. Het gebruik is 
gelijk aan het gebruik in het vorige jaar plus de mensen zonder zorg en de mensen 
met zorg die ingestroomd zijn van de wachtlijst, minus de uitstromers minus dege-
nen die binnen het jaar naar een ander product zijn doorgestroomd.

         (1)
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met:
 

met:
gebi,t  =  aantal gebruikers van product i op tijdstip t (voorraadgrootheid op  

   peildatum 31 december)
INi,t   =  aantal instromers voor product i in jaar t die nog geen zorg gebruiken 

   (stroomgrootheid gedurende een jaar)
Ui,t  =  aantal uitstromers uit product i in jaar t (stroomgrootheid gedurende 

   een jaar)
Di,j,t  =  aantal doorstromers van product i naar product j binnen een jaar  

   t (stroomgrootheid gedurende een jaar)

De uitstroom uit een voorziening bestaat uit overlijden van de gebruikers en door 
vertrek naar elders.

 tititi UUU ,,, 21 ��  (2) 
met:

     (2)
met:
U1i,t  =  aantal uitstromers uit product i door overlijden in jaar t
U2i,t  =  aantal uitstromers uit product i in jaar t die geen ‘model’zorg  

   meer gebruiken

De uitstroom is een vast percentage van het gebruik in de vorige periode.

1,,1,1 �� titti gebU �  (3) 

1,,2,2 �� titti gebU �  (4) 

      (3)

         (4)

Er kunnen evenveel mensen instromen in i als er uitgestroomd zijn. Het totaal dat 
kan instromen aan nieuwe instroom en doorstroom in i is gelijk aan het totaal dat is 
uitgestroomd aan doorstroom, uitstroom uit i en toename van capaciteit van i. .
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met  = de toename van de capaciteit van i in jaar t

1,,1,1 �� titti gebU �  (3) 

1,,2,2 �� titti gebU �  (4) 
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Er moeten veronderstellingen gemaakt worden over de mate waarin doorstromers 
en nieuwe instromers de vrijgekomen plaatsen opvullen. Omdat de doorstroom bij 
het ene product plaatsen opvult en bij het andere product plaatsen vrijmaakt die dan 
weer opgevuld kunnen worden, moet er iets verondersteld worden over de volgorde 
waarin plaatsen opgevuld worden. Uitgangspunt is dat eerst de doorstroom wordt 
bepaald aan de hand van de wachtlijst in de vorige periode en een deel van de vrij-
gekomen plaatsen uit de uitstroom en toename capaciteit. De plekken die dan nog 
overblijven en die bij het andere product extra plaatsen creëren door de doorstroom, 
kunnen door nieuwe vraag worden opgevuld.opgevuld. 
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Als =1, dan worden de vrijgekomen plaatsen eerst opgevuld door de doorstroom; 
wat dan nog overblijft, kan door nieuwe instromers worden bezet. Als =0, dan is 
er totaal geen doorstroom en worden alle vrijgekomen plaatsen door nieuwe instro-
mers bezet.

De wachtlijst van de mensen die al zorg ontvangen, de doorstroomwachtlijst, is 
gelijk aan die van het vorige jaar plus de doorstromers die er gedurende het jaar bij-
gekomen zijn, minus degenen die daarvan zijn doorgestroomd.
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WD   =  aantal personen op de wachtlijst voor produkt i op tijdstip 
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WD   =  aantal personen op de wachtlijst voor produkt i op tijdstip   =  aantal personen op de wachtlijst voor product i op tijdstip t  
    met zorg (voorraadgrootheid op peildatum 31-12)

De wachtlijst voor mensen zonder zorg (de nieuwe wachtlijst) is gelijk aan die van het 
vorige jaar plus de nieuwe vragers die er gedurende het jaar bijgekomen zijn, minus 
de nieuwe vragers die zijn ingestroomd.

titititi INNVrWNWN ,,1,, ��� �  (9) 
   

(9)

De totale wachtlijst is de som van de wachtlijst van personen met zorg en van personen 
zonder zorg.

         (10)
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4 Profielen van gebruikers en vragers

4.1 Inleiding

In voorgaande hoofdstukken is een beeld van de verstandelijk-gehandicaptensector 
ontstaan. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of er kenmerken aan te wijzen zijn die 
ervoor zorgen dat cliënten een bepaald type zorg vragen of ontvangen. Het uitgangs-
punt vormen de kenmerken van de cliënt, en van daaruit is de relatie gelegd naar de 
gevraagde pakketten. In bijlage B4.1 is de omgekeerde weg bewandeld; daar wordt 
bezien welke pakketten of diensten een bepaalde cliënt ontvangt en welke kenmer-
ken hierbij horen. In de hoofdtekst redeneren we vanuit de kenmerken van de cliënt, 
omdat we in het vraagmodel een raming maken van het type zorg dat een toekom-
stige gebruiker gaat ontvangen. Daarentegen beziet een beleidsmaker de keten vaker 
vanuit de diensten die worden geleverd, om op die manier bijvoorbeeld de kosten 
van een dienst te kunnen berekenen naar gebruikerstype of om een bepaald pakket 
onder te verdelen naar gebruikerstypen.

We onderscheiden de volgende hoedanigheden die een (mogelijke) cliënt binnen 
de gehandicaptenzorg kan aannemen: (1) een persoon in de verstandelijk-gehandi-
captenpopulatie, (2) een persoon die verstandelijk-gehandicaptenzorg ontvangt, (3) 
een nieuwe vrager en/of (4) een doorstroomvrager. Concreet geven we in dit hoofd-
stuk antwoord op vier vragen:
1 Hoeveel mensen waren er in 2001 met een bepaalde mate van handicap, en een 

bepaalde leeftijd (§ 4.2)?
2 Welk zorgproduct ontvangen personen met een bepaalde mate van handicap, 

leeftijd, bijkomende stoornis, beperkingen, inkomen en opleidingsniveau (§ 4.3)? 
3 Welk zorgproduct vragen personen die al zorg binnen de verstandelijk-gehan-

dicaptenzorg ontvangen met een bepaalde mate van handicap, leeftijd en bijko-
mende stoornis? In de terminologie van het model zijn dit de doorstroomvragers 
(§ 4.4.2).

4 Welk zorgproduct vragen personen zonder zorg binnen de verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg (dit zijn de nieuwe vragers) met een bepaalde mate van handicap, 
leeftijd en bijkomende stoornis (§ 4.4.3)? 

De antwoorden op deze deelvragen geven samen een antwoord op de in hoofdstuk 1 
gestelde hoofdvraag ‘welke zorgproducten vragen en ontvangen personen met een 
verstandelijke handicap, onderscheiden naar verschillende kenmerken van de per-
soon?’ De antwoorden op de vorenstaande vragen zijn niet rechtstreeks invoer voor 
het model, maar worden gebruikt als achtergrondinformatie. In het licht van het 
model geven de profielen een beeld van de kenmerken van de gebruikers van zorg in 
de toekomst. 
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Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in paragraaf 4.5 waarin een beknopte 
samenvatting wordt gegeven van de profielenpatronen van de huidige populatie, de 
vragers en de gebruikers. 

Uit de aard der zaak staat dit hoofdstuk bol van de cijfers. Het hoofdstuk is dan 
ook met name bedoeld voor mensen die veel met de gehandicaptensector te maken 
hebben en die kwantitatief georiënteerd zijn. Lezers die niet zozeer in de details, 
maar meer in de belangrijkste uitkomsten geïnteresseerd zijn, worden verwezen 
naar hoofdstuk 8.

4.2 Profielen populatie

Het profielbeeld van de gehele populatie verstandelijk gehandicapten is gebaseerd 
op de scp-raming van de aantallen personen met verstandelijke beperkingen die in 
hoofdstuk 6 wordt gepresenteerd. In totaal zijn er naar schatting 103.000 verstande-
lijk gehandicapten en volgens een ruwe schatting zijn er ook nog eens 10.000 zwak-
begaafden1 die gebruikmaken van gehandicaptenzorg binnen de awbz. In figuur 4.1 
is het aantal personen onderverdeeld naar de mate van handicap en de leeftijd.

Figuur 4.1 
Aantal verstandelijk gehandicapten, naar leeftijd en mate van handicap, 2001 (in absolute aantallen)

Bron:
Maas et al. (1988); 
CBS (2003); VGN 
(2002) SCP-bewerking
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Van de 103.000 mensen is iets minder dan de helft licht verstandelijk gehandicapt en 
iets meer dan de helft matig, ernstig of zeer ernstig gehandicapt. Die verdeling zien 
we ook terug in de leeftijdsgroep 20-44-jarigen. Vreemd genoeg zien we bij de jongeren 

1 Uit hoofdstuk 6 blijkt dat met name de schatting van het aantal zwakbegaafden zeer onzeker 
is.
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relatief meer licht verstandelijk gehandicapten en bij de ouderen meer matig tot 
ernstig gehandicapten. Dat wordt deels verklaard door de opvattingen binnen de 
maatschappij over wie verstandelijk gehandicapt is. Die opvattingen zijn de laatste 
tijd zodanig veranderd dat jongeren met problemen sneller tot de doelgroep worden 
gerekend (zie hoofdstuk 2). Een andere verklaring biedt het feit dat de ernstig ver-
standelijk gehandicapten steeds ouder worden. Tot slot kan het zo zijn dat jongeren 
met hun beperkingen in het speciaal onderwijs of in het regulier onderwijs (met 
begeleiding ouders en cliënt) terechtkomen en daarna geen awbz-voorziening meer 
nodig hebben.

De groepen 10-19-jarigen en 45-plussers bestaan ieder uit ruim 20.000 personen, de 
groep 20-44-jarigen bestaat uit ongeveer 50.000 personen, de groep 0-9-jarigen uit 
10.000 personen. 

4.3 Profielen gebruikers

In deze paragraaf wordt een profiel geschetst van gebruikers van de verstandelijk-
gehandicaptenzorg: welk zorgproduct of welk woonproduct ontvangen verstande-
lijk gehandicapten met bepaalde kenmerken? Het profielbeeld wordt voor een deel 
gevormd door gegevens uit de pvh (bestand Personen met een verstandelijke handi-
cap, zie bijlage B) en voor een deel wordt het profiel afgeleid uit het zip-bestand. Elk 
van de twee bestanden heeft zijn voor- en nadelen, en tezamen geven ze een profiel van 
de cliënt. Het pvh-bestand geeft een beter zicht op de thuiswonenden en bevat daar-
naast meerdere kenmerken die zicht geven op de beperkingen van een verstandelijk 
gehandicapte. Het zip-bestand heeft als grote voordeel dat op basis van dit bestand 
profielen kunnen worden gemaakt van de 22 scp-pakketten. De kenmerken die we 
onderscheiden, zijn beperkingen van de gehandicapte (§ 4.3.1), inkomen en opleidings-
niveau van de ouders/verzorgers (§ 4.3.2) en de leeftijd van de gehandicapte (§ 4.3.3). 

4.3.1 De beperkingen van een verstandelijk gehandicapte
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de woonvorm naar kenmerken van de 
cliënt. In de pvh zijn vier woonvormen onderscheiden. Gehandicapten kunnen bij 
familie wonen, ze kunnen begeleid zelfstandig wonen, ze kunnen in een gezinsver-
vangend tehuis wonen of binnen een algemene instelling gehuisvest zijn. Dit komt 
voor een groot deel overeen met het geaggregeerde niveau zoals dat gedefinieerd is 
in hoofdstuk 3. Wat op het geaggregeerde niveau beschermd wonen wordt genoemd, 
is hier onderverdeeld in beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen (bzw). 
Samenvoegen van wat op het geaggregeerde niveau dagbesteding en ambulante 
zorg heet, komt overeen met het samenvoegen van zelfstandig en thuiswonenden, 
want dit zijn mensen die geen woonpakket ontvangen, maar wel dagbesteding en/of 
begeleiding krijgen. Dat laatste is nog iets ruimer, omdat hieronder ook mensen 
vallen die alleen van een mee-(voorheen spd)dienst gebruikmaken, en die mensen 
zijn niet in ons model opgenomen. Tabel 4.1 laat zich als volgt lezen: in totaal heeft 
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38% van de pvh-populatie geen beperkingen bij het zien en horen. Van hen woont 
36% begeleid zelfstandig, 28% bij de familie, en nog eens 22% in een instelling voor 
beschermd wonen. De overige 14% woont in een instelling voor verzorgd wonen.

Tabel 4.1  
Woonsituatie van verstandelijk gehandicapten, naar kenmerken van de bewoners, 2000 (horizontaal 
gepercenteerd, behalve voor het totaal)

bij familie
begeleid zelf-
standig wonen

beschermd 
wonen

verzorgd 
wonen totaal

beperkingen bij zien en horen
 niet 28 36 22 14 38
 matig 28 15 21 35 30
 ernstig 13 5 12 70 32
beperkingen bij persoonlijke  
verzorging
 niet 32 32 23 14 55
 wel 13 5 13 69 45
beperkingen bij huishoudelijke 
verzorging
 niet 38 34 17 11 34
 wel 16 12 19 53 66
gedragsproblemen
 niet 27 25 20 28 66
 wel 17 9 15 60 34
verstandelijke handicap
 zwakbegaafd 42 41 15 2 17
 licht gehandicapt 22 29 32 17 22
 matig gehandicapt 27 17 21 36 36
 (zeer) ernstig gehandicapt 7 1 5 87 25
totaal 23 20 19 39 100

Bron: SCP (PVH 2000)

Gehandicapten die ernstige problemen hebben bij het zien of horen, wonen veel vaker 
dan gemiddeld in instellingen voor verzorgd wonen (70% versus 39% gemiddeld). Die 
problemen zijn kennelijk zeer belemmerend voor het zelfstandig wonen. Slechts 5% 
met ernstige beperkingen bij het zien of horen, woont begeleid zelfstandig. 

Datzelfde geldt ook voor beperkingen bij de persoonlijke verzorging. Ook gehan-
dicapten die daarbij beperkingen ondervinden, wonen voor het overgrote deel in een 
instelling voor verzorgd wonen (bijna 70%) en nauwelijks begeleid zelfstandig (5%).

Een beperking bij huishoudelijke verzorging belemmert het zelfstandig wonen 
minder. Het aandeel dat in een instelling voor verzorgd wonen verblijft, is nog steeds 
hoog (53%), maar cliënten met deze beperking lijken ook goed terecht te kunnen in 
instellingen voor beschermd wonen, bij familie en in iets mindere mate zelfs bege-
leid zelfstandig wonend.
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Ook met gedragsproblemen komt een verstandelijk gehandicapte vaak in een instel-
ling voor verzorgd wonen terecht: 60% van de cliënten met gedragsproblemen ver-
blijft in een instelling voor verzorgd wonen. 

Naarmate men ernstiger gehandicapt is, ontvangt men ook een zwaardere 
woonvorm. Van de (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten verblijft zelfs 87% in 
een instelling voor verzorgd wonen. Begeleid zelfstandig wonen is voor deze groep 
vrijwel uitgesloten (nog geen 1%). Toch is het opvallend dat ook nog 17% van de licht 
verstandelijk gehandicapten in een instelling voor verzorgd wonen verblijft. Nadere 
analyses hebben aangetoond dat zij vooral ernstige bijkomende beperkingen hebben.

Zelfredzaamheid
Voortbordurend op de beperkingen is het mogelijk om met behulp van het zip-bestand 
het niveau van zelfredzaamheid af te zetten tegen de scp-pakketten. Mate van zelf-
redzaamheid is een optelsom van een aantal beperkingen, die zijn weergegeven in 
tabel 4.1. In het zip-bestand is de zogenaamde ars-score (adl redzaamheidsschaal) 
bekend, die de zelfredzaamheid van een cliënt meet. Dit is een gewogen berekening 
van de adl-A-score (hulp bij wassen en aan- en uitkleden), de adl-B-score (hulp bij 
eten en drinken), de adl-c-score (hulp bij toiletgang), de score voor ambulantie en tot 
slot de mate waarin motorische handicaps aanwezig zijn. Voor verdere uitleg wordt 
verwezen naar Coolen et al. (1999) en Schuring et al. (2001).

Als tussenstap naar de samengestelde zorgpakketten laat figuur 4.2 de ontvangen 
zorg op geaggregeerd niveau naar mate van zelfredzaamheid zien.

Figuur 4.2 
Gebruik van zorgvoorzieningen, naar zelfredzaamheid, 2002 (in percentages van de populatie van verstandelijk 
gehandicapten)
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Conform de verwachting verblijft veruit het grootste deel van de weinig en niet-zelf-
redzamen in een instelling voor verzorgd of beschermd wonen. En aan de andere 
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kant valt ook op dat een niet te veronachtzamen deel van de (bijna) zelfredzamen 
in een instelling voor verzorgd wonen verblijft. Dat zijn vooral jongeren, die waar-
schijnlijk in een jlvg-instelling wonen.

Tabel 4.2 laat de pakketkeuze op gedesaggregeerd niveau zien, uitgeplitst naar mate 
van zelfredzaamheid.

Tabel 4.2  
Gebruik van SCP-pakketten, naar mate van zelfredzaamheid, 2002 (verticaal gepercenteerd, behalve  
voor het totaal)

niet-
zelfred-
zaam

weinig 
zelfred-
zaam

matig 
zelfred-
zaam

bijna 
zelfred-
zaam

 zelfred-
zaam

onbe-
kend totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 7 14 10 4 2 4 7
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 2 3 3 2 1 2 2
3.  woontype 2 met dagbesteding 19 17 12 5 2 2 9
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 3 2 4 4 2 2 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 30 24 20 12 3 6 15
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 3 4 9 9 4 3 6
7.  woontype 4 met dagbesteding 0 1 4 2 0 6 3
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 1 4 2 0 3 2
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 0 0 7 2 0 2

10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 0 1 11 4 2 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  met dagbesteding 0 0 0 1 3 1 1
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  met begeleiding cliënt of gezin 0 0 0 2 5 1 1
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  zonder dagbesteding of begeleiding  
  cliënt of gezin 0 0 1 5 19 6 5
14. kortverblijf met dagbesteding 7 5 2 1 1 2 3
15. kortverblijf zonder dagbesteding 6 5 7 5 3 15 7
16. dagbestedingstype 1 of 3 5 7 11 11 11 7 9
17. dagbestedingstype 2 of verlengde  
  dagopvang 14 12 3 0 0 2 4
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 1 4 10 23 7 7
19. begeleiding cliënt of gezin 2 2 3 4 6 12 5
20. onderzoek en advies 1 2 2 2 1 9 3
21. behandeling/therapie 1 1 2 2 9 7 3
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling 
  met verblijf 0 0 0 0 1 2 1
totaal 8 16 28 19 14 16 100

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Tabel 4.2 laat zien dat 7% van de niet-zelfredzamen woontype 1 met dagbesteding 
ontvangt, 2% woontype 1 zonder dagbesteding enzovoort. De niet-zelfredzamen 
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ontvangen vooral woontype 2 en 3, en dagbestedingstype 2. In bijlage B4.2 is te zien 
dat het aantal niet-zelfredzamen voor 40% bestaat uit kinderen en jongeren van 0-19 
jaar.2 De weinig zelfredzamen ontvangen daarnaast ook woontype 1. Van de matig 
zelfredzamen is meer dan de helft tussen de 20 en 44 jaar. De matig zelfredzamen 
ontvangen vooral woontype 1, 2 of 3 en zwaardere dagbesteding. De bijna zelfred-
zamen wonen vooral in woontype 5, en van hen heeft 10% alleen een zwaar dagbe-
stedingspakket, en eveneens 10% een licht. De geheel zelfredzamen wonen begeleid 
zelfstandig en/of ontvangen het lichte dagbestedingspakket 4 of 5. De mate van zelf-
redzaamheid geeft dus een indicatie van de zwaarte van het zorgpakket.

4.3.2 Opleidingsniveau en inkomen ouders
In figuur 4.3 wordt de verdeling gegeven van het woonproduct naar het opleidings-
niveau van de ouders.

Figuur 4.3 
Woonsituatie verstandelijk gehandicapten, naar opleidingsniveau van de ouders, 2000 (in procenten)
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De gehandicapte kinderen van ouders met een gemiddeld en hoog opleidingsniveau 
(hoger is havo, vwo of universiteit) wonen relatief gesproken vaker in een instelling 
voor verzorgd wonen dan de kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau 
(geen onderwijs, lager onderwijs of lager beroepsonderwijs). Deze laatste groep 
woont voor het grootste deel bij familie. In De Klerk et al. (2002) worden de volgende 
verklaringen aangedragen voor het fenomeen dat het opleidingsniveau van de ouders 
de woonvorm beïnvloedt:

2 In bijlage B4.2 is een tabel opgenomen waarin de mate van zelfredzaamheid is 
uitgezet tegen leeftijd.
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‘Wat hierbij een rol speelt is onduidelijk. Zo is het mogelijk dat middelbaar en hoog-
opgeleiden beter op de hoogte zijn van de verschillende zorgmogelijkheden die er 
zijn en er vaker op vertrouwen dat professionals in de zorg meer uit hun kinderen 
kunnen halen dan zijzelf. Voorts zijn zij er misschien meer dan gemiddeld van 
doordrongen dan hun verstandelijk gehandicapte kind als het ouder wordt zoveel 
mogelijk een zelfstandig (van de ouders onafhankelijk) leven moet kunnen leiden. 
Daarnaast is het mogelijk dat deze ouders vaker dan gemiddeld een baan buitenshuis 
hebben waardoor minder tijd overblijft voor zorgtaken thuis. Een ander aankno-
pingspunt biedt de toenemende ‘outsourcing’ van diensten, zoals die omschreven 
wordt in De Haan et al. (2001): ‘vooral mensen met veel geld (wat vaak overeenkomt 
met een hoog opleidingsniveau) en weinig tijd laten – tegen betaling – steeds vaker 
boodschappen thuis bezorgen en huishoudelijk werk en kinderzorg door anderen 
uitvoeren. Mogelijk speelt iets dergelijks ook bij de zorg voor verstandelijk gehandi-
capte kinderen.’

Overigens wordt precies hetzelfde beeld gevonden als we opleidingsniveau van de 
ouders vervangen door inkomen van de ouders.

4.3.3 De leeftijd van een verstandelijk gehandicapte
Figuur 4.4 laat zien waar jonge verstandelijk gehandicapten wonen en waar de 
oudere.

Figuur 4.4 
Gebruik van zorgvoorzieningen, naar leeftijd, 2002 (in procenten van de populatie) 
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Een derde van de zeer jonge verstandelijk gehandicapten verblijft in een instelling 
voor verzorgd wonen, en nog eens een derde woont thuis en ontvangt dagbesteding. 
De oudere kinderen verblijven relatief vaker in een instelling voor verzorgd wonen, 
en ontvangen ook vaker begeleiding of onderzoek/behandeling. Voor de volwassenen 
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is een instelling voor beschermd wonen duidelijk een belangrijk alternatief voor het 
verzorgd wonen. Zij ontvangen relatief weer wat minder begeleiding of onderzoek/
behandeling.

Tabel 4.3 geeft de verdeling van scp-pakketten naar leeftijd.

Tabel 4.3  
Gebruik van SCP-pakketten op basis van zip-bestand, naar leeftijd, 2002 (verticaal gepercenteerd)

0-9 jaar 10-19 jaar 20-44 jaar ≥ 45 jaar

1.  woontype 1 met dagbesteding 1 3 9 8
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 1 3 2 2
3.  woontype 2 met dagbesteding 2 4 10 12
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 2 6 2 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 1 3 15 25
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 1 3 5 10
7.  woontype 4 met dagbesteding 0 0 3 4
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 0 2 3
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 0 2 2
10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 1 4 4
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 1 1
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding 
  cliënt of gezin 0 0 2 1
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 0 0 6 5
14. kortverblijf met dagbesteding 11 6 1 0
15. kortverblijf zonder dagbesteding 19 26 2 0
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 3 13 9
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 37 8 0 0
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 1 12 5
19. begeleiding cliënt of gezin 13 16 2 1
20. onderzoek en advies 7 9 1 0
21.  behandeling/therapie 4 4 3 3
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 0 2 1 0
totaal 100 100 100 100

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Krap een derde van de 0-9-jarigen ontvangt kortverblijf, ruim een derde dagbeste-
dingstype 2 of verlengde dagopvang, een vijfde begeleiding, onderzoek of behandeling, 
en de overigen (enkele procenten) een van de zwaardere woontypen. Van de 10-19-
jarigen is het percentage dat een woonpakket ontvangt even groot als dat kortverblijf 
(veelal weekendopvang) ontvangt, ongeveer 25%. Het percentage jeugdigen dat alleen 
begeleiding ontvangt, is groter onder de oudere jeugd dan onder de jongste jeugd (16% 
tegen 13%). Volwassenen ontvangen vooral een van de woonpakketten of alleen dagbe-
steding. Zij ontvangen nauwelijks meer alleen begeleiding. En dat geldt in nog sterkere 
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mate voor de 45-plussers. Bijna de helft van hen ontvangt een zwaarder woonpakket. 
Naast de mate van zelfredzaamheid speelt de leeftijd blijkbaar ook een belangrijke rol 
bij de beslissing welk zorgpakket men ontvangt. 

4.3.4 Samenvatting van profielen van gebruikers van verstandelijk-gehandicaptenzorg
In paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 is antwoord gegeven op de vragen naar de relatie tussen 
het ontvangen zorgproduct en de beperkingen van de cliënt, het opleidingsniveau 
van de ouders en tot slot de leeftijd.

De ernst van de beperkingen lijkt maatgevend voor de zwaarte van het woonproduct. 
Dit geldt voor beperkingen bij het zien, beperkingen bij persoonlijke verzorging, de 
aanwezigheid van gedragsproblemen en vooral bij de aanwezigheid van een ernstige 
handicap.

De verdiepingsslag, die de relatie legt tussen de zelfredzaamheidsscore (een com-
binatie van vorengenoemende kenmerken) en de scp-zorgpakketten, geeft eenzelfde 
beeld te zien. Zelfredzame personen ontvangen minder zware zorgpakketten dan 
niet-zelfredzame personen. Zelfredzaamheid is een goede indicator voor de zwaarte 
van het pakket dat wordt ontvangen. 

Opmerkelijk is de constatering dat gehandicapte kinderen van ouders met een hoog 
opleidingsniveau of inkomen, relatief vaker in een instelling voor verzorgd wonen 
verblijven dan gehandicapte kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau of 
inkomen. 

Een groot deel van de zeer jonge verstandelijk gehandicapten woont thuis en ont-
vangt dagbesteding of kortverblijf. Bijna een kwart van de oudere jeugd ontvangt 
kortverblijf, maar eveneens een aanzienlijk deel van de oudere jeugd ontvangt een 
woonpakket dat tot het verzorgd wonen wordt gerekend. Veel van deze 10-19-jarigen 
ontvangen begeleiding. Dat geldt niet meer voor de volwassenen, zij ontvangen de 
wat traditionelere vormen van zorg: een woon- en/of dagbestedingspakket.

4.4 Profielen van vragers

4.4.1 Opbouw paragraaf
In deze paragraaf komen de profielen van de vragers naar zorg aan de orde. De vraag-
profielen worden geschetst met behulp van gegevens van het Zorgregistratiesysteem 
(zrs) in 2001. Dat wordt gedaan door naar afgegeven indicaties te kijken. Eerst wordt 
gekeken naar de profielen van de doorstroomvragers. Dit zijn vragers naar zorg die al 
een zorgpakket binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg ontvangen (§ 4.4.2). Dan 
gaat het over iets minder dan de helft van alle vragers. Daarna worden de profielen 
van de nieuwe vragers beschreven (§ 4.4.3). De kenmerken die onder de loep worden 
genomen worden, zijn leeftijd, mate van handicap en bijkomende stoornis. De opbouw 
van beide paragrafen is zo dat telkens een figuur en een tabel bij elkaar horen. De 
figuur geeft de geaggregeerde cijfers, de tabel de gedesaggregeerde. In de figuur staan 
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absolute aantallen, in de tabel percentages. Door de absolute getallen in de figuur te 
plaatsen, is ook nog een vergelijking mogelijk tussen groepen met verschillende ken-
merken. 

4.4.2 Profielen van doorstroomvragers
In deze subparagraaf kijken we naar de profielen van doorstroomvragers. Van het 
totaalaantal geïndiceerden in 2001 bestaat 45% uit doorstroomvragers en vraagt de 
rest voor het eerst naar een awbz-product binnen de gehandicaptenzorg.

Leeftijd
In figuur 4.5 en tabel 4.4 wordt de verdeling van de indicaties naar leeftijd gegeven. 
De helft van de in 2001 afgegeven doorstroomindicaties was bestemd voor 0-14-jarigen, 
en nog eens een kwart voor de 15-24-jarigen. Op jeugdige leeftijd is er vaak behoefte 
aan verandering in het zorgpakket, doordat het ziektebeeld nog niet is uitgekristal-
liseerd. Figuur 4.5 laat zien dat jonge kinderen met een verstandelijke handicap het 
vaakst een indicatie ontvangen voor begeleiding, onderzoek of behandeling (is hier 
ambulant genoemd) of een zwaarder woontype en kortverblijf (heet hier verzorgd 
wonen). Binnen de groep 15-24-jarigen wordt het vaakst een indicatie ontvangen 
voor beschermd wonen, en dat geldt ook binnen de groep volwassenen. Het percen-
tage cliënten dat een indicatie ontvangt voor wonen (beschermd wonen opgeteld bij 
verzorgd wonen) loopt langzaam op van iets minder dan 50% voor de 0-14-jarigen 
tot bijna 70% voor de 45-plussers. Omgekeerd geldt ook dat het aandeel cliënten dat 
begeleiding of onderzoek of behandeling ontvangt, langzaam afloopt van 40% voor 
de 0-14-jarigen naar 14% voor de 45-plussers. Het aandeel cliënten dat een indicatie 
ontvangt voor alleen dagbesteding is voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk en 
ligt rond de 15%. 

Figuur 4.5 
Doorstroomvraag op geaggregeerd niveau, naar leeftijd, 2001 (in absolute aantallen)
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Het beeld van figuur 4.5 kan verder gespecificeerd worden door naar de afzonderlijke 
scp-pakketten te kijken. Dat gebeurt in tabel 4.4. De tabel laat zich als volgt lezen: 
1% van de cliënten tussen de 0 en 14 jaar oud heeft een indicatie voor woontype 1 met 
dagbesteding, 2% voor woontype 1 zonder dagbesteding, enzovoort. 

Tabel 4.4  
Doorstroomvraag naar SCP-pakketten, naar leeftijd, 2001 (verticaal gepercenteerd)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar ≥ 45 jaar totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 1 1 1 1 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 2 1 1 1 1
3.  woontype 2 met dagbesteding 1 1 2 4 1
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 4 3 2 5 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 0 2 2 5 1
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 4 7 6 7 6
7.  woontype 4 met dagbesteding 0 3 3 4 2
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 12 16 13 7
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 0 1 1 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 6 8 5 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 1 1 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 0 0 1 1 0
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder 
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 0 7 17 16 6
14. kortverblijf met dagbesteding 7 3 0 1 4
15. kortverblijf zonder dagbesteding 28 14 6 5 19
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 5 3 9 3
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 13 2 0 0 7
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 9 8 9 4
19. begeleiding cliënt of gezin 26 11 14 10 19
20. onderzoek en advies 2 2 2 1 2
21. behandeling/therapie 5 5 4 2 4
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 6 7 1 1 5
totaal 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

De meeste doorstroomindicaties die in 2001 zijn afgegeven, zijn voor kortverblijf of 
begeleiding (beide 19%). Dat kinderen met een verstandelijke handicap het vaakst 
een indicatie ontvangen voor verzorgd wonen of ambulante zorg, wordt dan ook 
bijna geheel veroorzaakt door deze twee pakketten. De indicatie voor dagbesteding 
bestaat voor hen voornamelijk uit een indicatie voor dagbesteding met ontwikke-
lingsgerichte activiteiten of verlengde dagopvang. Dit type zorg wordt bijna uitsluitend 
aan gehandicapten in deze leeftijdklasse toegekend. De jongvolwassenen (14-24 jaar) 
krijgen naast begeleiding en kortverblijf vooral een indicatie voor een lichter woon-
type (4 of 5) of begeleid zelfstandig wonen. Ook ontvangen zij vaak behandeling 
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met verblijf. Het aandeel volwassen doorstromers dat een indicatie voor een van de 
woontypen 1-5 krijgt is hoog, meer dan 40%. Uit figuur 4.5 is gebleken dat verreweg 
de meeste doorstroomvragers zich bevinden in de jongste leeftijdscategorieëen. Van 
de kleine groep doorstroomvragers in de oudere leeftijdgroepen, de 25-44-jarigen en 
45-plussers, is het opmerkelijk dat respectievelijk 17% en 16% nog een indicatie voor 
begeleid zelfstandig wonen ontvangt. Dit zou kunnen duiden op cliënten die gaan 
wonen buiten de muren van de instelling en daarbij begeleiding ontvangen. 

Mate van handicap
In figuur 4.6 en tabel 4.5 worden de afgegeven indicaties aan doorstroomvragers 
gepresenteerd naar hun mate van handicap. De figuur laat zien dat iets meer dan 
een derde van de doorstroomindicaties is afgegeven aan zwakbegaafden of mensen 
met een lichte verstandelijke handicap (bijna 2700 van de ruim 7300). Ongeveer een 
zevende van de indicaties, dat zijn er ruim 1100, wordt afgegeven aan zwakbegaafden. 
Een derde van de geïndiceerde zwakbegaafden ontvangt een indicatie in de categorie 
‘ambulante zorg’ en nog eens een derde ontvangt een indicatie voor een woonvoor-
ziening. Voor mensen met een lichte verstandelijke handicap is het beeld ongeveer 
hetzelfde. Ongeveer een derde van de doorstroomindicaties betreft matig of ernstig 
gehandicapten. Naar gelang de handicap ernstiger wordt, wordt het percentage 
mensen met een indicatie voor verzorgd wonen groter, en het percentage mensen 
met een indicatie in de categorie ‘ambulante zorg’ kleiner.

Figuur 4.6 
Doorstroomvraag op geaggregeerd niveau, naar mate van handicap, 2001 (in absolute aantallen)
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In tabel 4.5 wordt het beeld van figuur 4.6 nog eens onder de loep genomen. De tabel 
geeft percentages geïndiceerden naar de mate van handicap.
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Tabel 4.5  
Doorstroomvraag naar SCP-pakketten, naar mate van handicap, 2001 (verticaal gepercenteerd)

zwak-
begaafd licht matig

(zeer) 
ernstig

onbe-
kend totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 0 1 5 1 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 0 0 2 9 1 1
3.  woontype 2 met dagbesteding 0 1 1 4 1 1
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 1 1 5 9 4 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 0 1 3 1 1 1
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 4 6 10 3 3 6
7.  woontype 4 met dagbesteding 2 3 2 0 1 2
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 7 11 8 1 4 7
9.  woontype 5 met dagbesteding 1 0 0 0 0 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 6 5 1 0 2 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met dagbesteding 0 0 0 0 0 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met begeleiding cliënt of gezin 1 1 0 0 0 0
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  zonder dagbesteding of begeleiding cliënt  
  of gezin 14 8 2 0 4 6
14. kortverblijf met dagbesteding 3 3 4 7 5 4
15. kortverblijf zonder dagbesteding 16 16 22 21 22 19
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 2 4 6 3 3
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 3 4 6 10 15 7
18. dagbestedingstype 4 of 5 4 6 6 1 2 4
19. begeleiding cliënt of gezin 19 17 17 18 23 19
20. onderzoek en advies 2 2 3 1 1 2
21. behandeling/therapie 6 5 2 2 4 4
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling  
  met verblijf 10 7 2 1 3 5
totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

Zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte doorstroomvragers worden vooral 
geïndiceerd voor begeleiding en kortverblijf. Ook ontvangen zij vaak een indicatie 
voor begeleid zelfstandig wonen en de lichtere woonvormen (accent op zelfstandig-
heid) en onderzoek/behandeling met verblijf. Bij matig verstandelijk gehandicapten 
zijn kortverblijf en begeleiding erg belangrijk, terwijl de indicaties voor wonen wat 
zwaarder zijn dan bij de licht gehandicapten (vooral wonen met het accent op bege-
leiding). Ook zien we bij de matig verstandelijk gehandicapten meer indicaties voor 
een van de vormen van dagbesteding. Bij de (zeer) ernstig gehandicapten zien we 
vooral kortverblijfindicaties (30%). Ook ontvangen zij vaak een indicatie voor dag-
besteding of begeleiding. De personen met een onbekende handicap worden vooral 
meer dan gemiddeld geïndiceerd voor kortverblijf, dagbesteding voor kinderen en 
begeleiding.
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Bijkomende stoornissen
Naast de mate van verstandelijke handicap kunnen cliënten nog bijkomende 
stoornissen hebben. Een cliënt kan meerdere stoornissen hebben, maar alleen de 
belangrijkste stoornis is opgenomen in de data. Het percentage doorstroomvragers 
met een bijkomende stoornis varieert van 3% met spraakstoornissen tot 17% met 
gedragsproblemen. Figuur 4.7 geeft hiervan een overzicht op geaggregeerd niveau 
en tabel 4.6 op pakketniveau. De bijkomende stoornissen komen het minst vaak voor 
bij doorstroomindicaties voor beschermd wonen of voor een instelling die dagbe-
steding levert, en het vaakst bij instellingen voor verzorgd wonen en instellingen die 
ambulante zorg verlenen. Mensen met gedragsstoornissen ontvangen vooral een 
nieuwe indicatie voor een van de pakketten die we onder de geaggregeerde noemer 
van ambulante zorg schuiven. Ook cliënten met hart- en vaatziekten of autisme ont-
vangen vaak een doorstroomindicatie voor ambulante zorg. 

Figuur 4.7 
Doorstroomvraag op geaggregeerd niveau, naar bijkomende stoornis, 2001 (in absolute aantallen)
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Op pakketniveau kan ingezoomd worden op de verschillen in profielen (tabel 4.6). 
Mensen met hartziekten ontvangen het vaakst alleen een nieuwe indicatie voor bege-
leiding, en in mindere mate voor kortverblijf of dagbesteding. Dit patroon is eigen-
lijk terug te zien voor alle typen stoornissen, met hier en daar wat andere accenten. 
Zo ontvangen cliënten met gedragsstoornissen relatief vaak een nieuwe indicatie 
voor het pakket ‘onderzoek, diagnose en behandeling met verblijf’ en relatief zelden 
voor kortverblijf. Gedragsstoornissen zijn een belangrijke determinant voor het type 
indicatie. Doorstromers met een auditief of visuele stoornis of spraakstoornis ont-
vangen relatief zelden een indicatie voor begeleiding en relatief vaak een indicatie 
voor een woonfunctie.
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Tabel 4.6  
Doorstroomvraag naar SCP-pakketten, naar bijkomende stoornis, 2001 (verticaal gepercenteerd)

hart-
ziekten

gedrags-
stoornis visueel

   moto 
   risch  spraak epilepsie   autisme geen 

 
totaal

1.  woontype 1 met dag- 
  besteding 0 1 1 2 1 4 0 0 0
2.  woontype 1 zonder 
  dagbesteding 1 0 4 3 2 4 1 0 1
3.  woontype 2 met dag- 
  besteding 2 1 1 1 4 3 1 0 1
4.  woontype 2 zonder 
  dagbesteding 4 3 2 4 5 6 4 2 3
5.  woontype 3 met dag- 
  besteding 2 2 1 2 1 1 2 1 1
6.  woontype 3 zonder 
  dagbesteding 6 6 7 5 4 6 7 5 6
7.  woontype 4 met dag- 
  besteding 1 2 2 1 2 1 2 2 2
8.  woontype 4 zonder 
  dagbesteding 5 7 8 5 4 6 7 11 7
9.  woontype 5 met dag- 
  besteding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. woontype 5 zonder 
  dagbesteding 2 4 3 1 1 2 1 6 3
11. (intensief) begeleid 
  zelfstandig wonen met 
  dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. (intensief) begeleid  
  zelfstandig wonen met 
  begeleiding cliënt of gezin 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13. (intensief) begeleid 
  zelfstandig wonen zonder 
  dagbesteding of begelei 
  ding cliënt of gezin 4 6 6 3 2 4 2 11 6
14. kortverblijf met dag- 
  besteding 5 3 5 5 7 4 7 3 4
15. kortverblijf zonder 
  dagbesteding 20 16 20 22 24 18 22 16 19
16. dagbestedingstype 1 of 3 2 1 4 5 3 4 2 2 3
17. dagbestedingstype 2 of 
  verlengde dagopvang 9 4 8 8 13 8 9 4 7
18. dagbestedingstype 4 of 5 4 5 5 4 3 3 3 6 4
19. begeleiding cliënt of 
  gezin 22 18 14 21 16 19 22 18 19
20. onderzoek en advies 1 2 2 1 2 1 3 1 2
21. behandeling/therapie 4 6 2 2 4 3 2 3 4
22. onderzoek, diagnostiek 
    en behandeling met verblijf 5 12 3 3 3 3 3 4 5
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 
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4.4.3 Profielen van nieuwe vragers
In deze subparagraaf kijken we naar de profielen van nieuwe vragers. Deze cliënten 
vragen voor het eerst naar een awbz-product in de gehandicaptenzorg. 65% van het 
totaalaantal geïndiceerden in 2001 bestaat uit nieuwe vragers.

Leeftijd
In figuur 4.8 en tabel 4.7 wordt de verdeling van de indicaties naar leeftijd gegeven. 
De helft van de in 2001 afgegeven nieuwe indicaties was bestemd voor 0-14-jarigen, 
en nog eens een kwart voor de 15-24-jarigen. Figuur 4.5 laat zien dat kinderen met 
een verstandelijke handicap het vaakst een indicatie ontvangen voor begeleiding, 
onderzoek of behandeling (hier ambulante zorg genoemd) of een zwaarder woon-
type en kortverblijf (hier verzorgd wonen genoemd). De volwassenen krijgen relatief 
vaak een indicatie voor een instelling die beschermd wonen biedt. Is het aandeel 
woonindicaties voor de 0 tot 14-jarigen ongeveer een derde, voor de 45-plussers loopt 
dat op tot meer dan drie kwart. Omgekeerd geldt ook dat het percentage cliënten dat 
begeleiding of onderzoek of behandeling ontvangt, afloopt van meer dan de helft bij 
de 0-14-jarigen naar bijna 10% bij de 45-plussers. Het aandeel cliënten dat een indica-
tie ontvangt voor alleen dagbesteding is voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk en 
ligt zo tussen de 10% en 18%. 

Figuur 4.8 
Nieuwe vraag op geaggregeerd niveau, naar leeftijd, 2001 (in absolute aantallen)
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Het beeld van figuur 4.8 kan verder gespecificeerd worden door naar de afzonderlijke 
scp-pakketten te kijken. Dat gebeurt in tabel 4.7. De tabel laat zich als volgt lezen: 
0% van de cliënten tussen de 0 en 14 jaar oud heeft een indicatie voor woontype 1 met 
dagbesteding en 1% voor woontype 1 zonder dagbesteding, enzovoort. 
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Tabel 4.7 
Nieuwe vraag naar SCP-pakketten, naar leeftijd, 2001 (verticaal gepercenteerd)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar ≥ 45 jaar totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 1 3 4 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 1 0 1 2 0
3.  woontype 2 met dagbesteding 0 1 5 5 2
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 1 1 3 5 2
5.  woontype 3 met dagbesteding 0 3 5 7 2
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 3 6 5 8 4
7.  woontype 4 met dagbesteding 0 2 3 6 2
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 11 12 12 6
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 1 1 1 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 6 7 4 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 0 1 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 0 1 2 1 0
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 0 10 25 18 9
14. kortverblijf met dagbesteding 4 2 1 1 2
15. kortverblijf zonder dagbesteding 21 13 3 2 14
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 3 3 7 3
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 17 1 0 0 8
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 6 4 7 3
19. begeleiding cliënt of gezin 37 14 13 7 24
20. onderzoek en advies 2 2 2 1 2
21. behandeling/therapie 4 4 2 1 3
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 9 12 1 1 7
totaal 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

De meeste nieuwe indicaties die in 2001 zijn afgegeven, waren voor kortverblijf (15%) 
of begeleiding (24%). Samen zijn ze goed voor ruim een derde van het aantal indi-
caties. Kinderen met een verstandelijke handicap ontvangen het vaakst een nieuwe 
indicatie voor kortverblijf of begeleiding. De indicatie voor dagbesteding bestaat 
voor hen voornamelijk uit een indicatie voor dagbesteding met ontwikkelingsge-
richte activiteiten of verlengde dagopvang. De jongvolwassenen (14-24 jaar) krijgen 
naast begeleiding en kortverblijf vooral een indicatie voor een lichter woontype (4 of 5) 
en begeleid zelfstandig wonen. Kortverblijf functioneert hier als gewenningsperiode 
voor cliënt en ouder op weg naar zelfstandig wonen. Ook ontvangen jongvolwassenen 
vaak behandeling met verblijf. Hoog is het percentage volwassenen dat een indicatie 
voor begeleid zelfstandig wonen ontvangt. Maar deze groep ontvangt ook vaker een 
zwaardere woonindicatie dan de groep jongeren. 
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Mate van handicap
In figuur 4.9 en tabel 4.8 worden de afgegeven indicaties aan mensen zonder zorg 
gepresenteerd naar de mate van handicap. De figuur laat om te beginnen duidelijk 
zien dat verreweg de meeste indicaties zijn afgegeven aan mensen met een lichte 
verstandelijke handicap (57%), gevolgd door indicaties aan mensen van wie de mate 
van handicap onbekend is (26%). Ongeveer een vijfde van de indicaties, dat zijn er 
zo’n 1700, wordt afgegeven aan zwakbegaafden. In meerderheid ontvangen zij een 
indicatie in de categorie ‘overig’. Toch ontvangt zo’n 35% van de zwakbegaafden een 
indicatie voor een woonvoorziening. Voor mensen met een lichte verstandelijke han-
dicap is het beeld ongeveer hetzelfde, zij het iets minder uitgesproken: ongeveer een 
derde van hen ontvangt een indicatie in de categorie ‘ambulante zorg’, nog eens een 
derde een indicatie in de categorie ‘beschermd wonen’ en een vijfde in de categorie 
‘verzorgd wonen’. Naarmate de handicap ernstiger wordt, worden de percentages 
mensen met een indicatie voor verzorgd wonen en voor ambulante zorg kleiner.

Figuur 4.9
Nieuwe vraag op geaggregeerd niveau, naar mate van handicap, 2001 (in absolute aantallen)
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In tabel 4.8 wordt het beeld van figuur 4.9 nog eens onder de loep genomen. De tabel 
geeft percentages geïndiceerden naar de mate van handicap.
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Tabel 4.8  
Nieuwe vraag naar SCP-pakketten, naar mate van handicap, 2001 (verticaal gepercenteerd)

zwakbe-
gaafd licht matig

(zeer) 
ernstig onbekend totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 1 0 15 1 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 0 0 1 6 1 0
3.  woontype 2 met dagbesteding 0 1 3 14 2 2
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 1 1 5 9 1 2
5.  woontype 3 met dagbesteding 1 2 7 3 2 2
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 3 5 9 3 3 4
7.  woontype 4 met dagbesteding 1 2 3 1 1 2
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 5 9 8 1 3 6
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 1 0 0 0 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 5 4 2 0 1 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met dagbesteding 0 0 0 0 0 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met begeleiding cliënt of gezin 1 1 1 0 0 0
13. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen zonder dagbesteding of  
  begeleiding cliënt of gezin 13 11 4 1 4 9
14. kortverblijf met dagbesteding 1 2 4 5 3 2
15. kortverblijf zonder dagbesteding 12 13 18 11 15 14
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 2 6 7 3 3
17. dagbestedingstype 2 of verlengde 
  dagopvang 3 5 8 12 17 8
18. dagbestedingstype 4 of 5 2 3 5 1 3 3
19. begeleiding cliënt of gezin 30 23 13 10 30 24
20. onderzoek en advies 2 2 1 1 3 2
21. behandeling/therapie 5 3 2 0 3 3
22. onderzoek, diagnostiek en  
  behandeling met verblijf 14 8 2 1 5 7
totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

Zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten worden vooral geïndiceerd voor 
begeleiding (resp. 30% en 23%), gevolgd door begeleid zelfstandig wonen (resp. 14% 
en 13%), kortverblijf zonder dagbesteding (resp. 12% en 13%) en onderzoek, diag-
nostiek en behandeling met verblijf (resp. 14% en 8%). Ook ontvangen zij vaak een 
nieuwe indicatie voor de lichtere woonvormen, waar het accent meer op zelfstandig-
heid ligt. Bij matig verstandelijk gehandicapten zijn kortverblijf en begeleiding erg 
belangrijk, terwijl de nieuwe indicaties voor wonen wat zwaarder zijn dan bij de licht 
gehandicapten (vooral wonen met accent op begeleiding). Ook zien we bij de matig 
verstandelijk gehandicapten meer indicaties voor een van de vormen van dagbeste-
ding. Bij de (zeer) ernstig gehandicapten zien we duidelijk de zwaardere woonvormen 
naar voren komen, naast nog steeds relatief veel indicaties voor kortverblijf, al dan 
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niet met dagbesteding. Ook ontvangen zij vaak een nieuwe indicatie voor dagbesteding 
of begeleiding. De personen met een onbekende handicap worden vooral meer dan 
gemiddeld geïndiceerd voor kortverblijf, dagbesteding voor kinderen en begeleiding.

Bijkomende stoornis
Naast de mate van verstandelijke handicap kunnen cliënten nog bijkomende stoor-
nissen hebben. Tabel 4.9 geeft hiervan een overzicht op pakketniveau, en figuur 4.10 
op geaggregeerd niveau. Meteen duidelijk is dat veruit de belangrijkste bijkomende 
stoornis de gedragsstoornissen zijn.. 

Figuur 4.10 
Nieuwe vraag op geaggregeerd niveau, naar bijkomende stoornis, 2001 (in absolute aantallen) 
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Op pakketniveau kan ingezoomd worden op de verschillen in profielen (tabel 4.9). 
Mensen met hartziekten ontvangen het vaakst alleen een nieuwe indicatie voor bege-
leiding, en in mindere mate voor kortverblijf of dagbesteding. Dit patroon is eigen-
lijk terug te zien voor alle typen stoornissen, met hier en daar wat andere accenten. 
Zo ontvangen cliënten met gedragsstoornissen relatief vaak een nieuwe indicatie 
voor het pakket ‘onderzoek, diagnose en behandeling met verblijf’. Het lijkt de alge-
mene tendens dat stoornissen op pakketniveau niet bepalend zijn voor de indicatie 
die cliënten krijgen. De mate waarin een indicatie van een stoornis voorkomt, wijkt 
weinig af van de verdeling van de gegeven indicatie voor een pakket.
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Tabel 4.9  
Nieuwe vraag naar SCP-pakketten, naar mate van bijkomende stoornis, 2001 (verticaal gepercenteerd)

hart-
ziekten

gedrags-
stoornis visueel

moto-
risch spraak

epilep-
sie autisme

onbe-
kend geen

 
totaal

1.  woontype 1 met 
  dagbesteding 1 1 4 3 2 4 0 0 0 1
2.  woontype 1 zonder 
  dagbesteding 2 0 1 2 0 3 1 0 0 0
3.  woontype 2 met 
  dagbesteding 2 1 4 3 2 3 3 2 0 2
4.  woontype 2 zonder 
  dagbesteding 2 2 2 4 2 2 3 1 0 2
5.  woontype 3 met 
  dagbesteding 1 3 4 4 2 2 2 2 1 2
6.  woontype 3 zonder 
  dagbesteding 4 6 5 3 4 5 5 4 4 4
7.  woontype 4 met 
  dagbesteding 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2
8.  woontype 4 zonder 
  dagbesteding 5 6 6 5 4 10 4 7 7 6
9.  woontype 5 met 
  dagbesteding 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10. woontype 5 zonder 
  dagbesteding 2 3 3 3 2 3 1 3 5 3
11. (intensief) begeleid 
  zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. (intensief) begeleid zelf- 
  standig wonen met be- 
  geleiding cliënt of gezin 1 1 1 0 0 1 1 0 1 10
13. (intensief) begeleid  
  zelfstandig wonen zonder 
  dagbesteding of bege 
  leiding cliënt of gezin 7 5 9 4 5 8 3 9 18 9
14. kortverblijf met  
  dagbesteding 4 1 3 4 2 4 4 2 2 2
15. kortverblijf zonder  
  dagbesteding 15 13 11 13 17 13 22 15 11 14
16. dagbestedingstype 1 of 3 2 1 5 6 3 4 2 2 2 3
17. dagbestedingstype 2 
  of verlengde dag-  
  opvang 10 5 9 14 21 12 12 7 5 8
18. dagbestedingstype 4 of 5 3 1 4 3 2 5 2 4 3 3
19. begeleiding cliënt of  
  gezin 29 24 21 24 23 13 26 25 27 24
20. onderzoek en advies 1 3 0 1 1 1 2 3 3 2
21. behandeling/therapie 3 5 1 2 2 2 2 5 3 3
22. onderzoek, diagnostiek  
  en behandeling met 
  verblijf 4 18 3 2 4 2 4 7 4 7
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 
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4.5 Conclusies

Het profiel van de populatie, de gebruikers en de vraag naar verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg was onderwerp van dit hoofdstuk. Het profiel komt naar voren door 
te kijken naar kenmerken als leeftijd, handicap (zelfredzaamheid) en bijkomende 
stoornissen.

Leeftijd
Ongeveer de helft van de populatie van verstandelijk gehandicapten is tussen de 20 
en 44 jaar, een derde is jonger en een zesde is ouder. Onder de gebruikers van gehan-
dicaptenzorg vinden we meer ouderen. Iets minder dan de helft van de gebruikers 
is tussen de 20 en 44 jaar, meer dan een derde is ouder dan 45 en een zesde is jonger 
dan 20. 

De leeftijdsverdeling van de doorstroomvragers over de pakketten vertoont onge-
veer hetzelfde beeld als dat van de nieuwe vragers; bijna driekwart van de indicaties 
is voor kinderen.

Ook de pakketten waarnaar wordt gevraagd vertonen een grote mate van overeen-
komst tussen de doorstroom- en de nieuwe vragers. De belangrijkste scp-pakketten 
waarvoor de jongeren worden geïndiceerd, zijn kortverblijf (zonder dagbesteding), 
dagbesteding met verlengde dagopvang en begeleiding van een gezin of cliënt. De 
overige 25% van de indicaties is bestemd voor volwassenen en ouderen, en deze 
oefenen vraag uit naar de lichtere woonvormen en begeleid zelfstandig wonen. Bij de 
doorstromers ligt het accent op de lichtere woonvormen en bij de nieuwvragers meer 
op begeleid zelfstandig wonen.

Mate van handicap (inclusief zelfredzaamheid)
Iets minder dan de helft van de populatie van verstandelijk gehandicapten heeft 
een lichte verstandelijke handicap en iets meer dan de helft een matige of ernstige. 
Onder de gebruikers van gehandicaptenzorg vinden we vergelijkbare percentages. 
Het percentage matig of ernstig verstandelijk gehandicapten onder de nieuwe vragers 
is 16%. Dit percentage is dus veel lager dan het percentage matig of ernstig gehandi-
capten onder de gebruikers (bijna de helft, tabel 4.1). 

De verdeling van de mate van handicap over de nieuwe vragers en doorstroomvra-
gers verschilt. Onder de nieuwe vragers zijn meer zwakbegaafden en licht verstan-
delijk gehandicapten dan onder de doorstroomvragers. Binnen de verschillende 
gradaties van de mate van handicap vertonen doorstroom- en nieuwvragers ongeveer 
eenzelfde beeld: ernstig verstandelijk gehandicapten vragen naar zwaardere vormen 
van zorg en licht verstandelijk gehandicapten naar lichtere, met de belangrijke kant-
tekening dat licht verstandelijk gehandicapten óók vragen naar zwaardere vormen 
van zorg. In bijlage B4.1 is te zien dat aldus de zwaardere zorgvormen zijn opgebouwd 
uit vragers met zowel lichte, matige als ernstige handicaps. 

Op pakketniveau zijn er verschillen en nuances tussen doorstroomvragers en 
nieuwe vragers. Doorstroomvragers met een lichte handicap ontvangen vaker een 
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indicatie voor kortverblijf en dagbesteding dan nieuwe vragers met dezelfde handicap, 
en minder vaak begeleiding. De ernstig verstandelijk gehandicapte doorstroomvragers 
ontvangen minder vaak een traditionele woonfunctie dan de nieuwe vragers met 
dezelfde handicap. En bovendien ontvangen deze doorstroomvragers veel vaker dan 
de nieuwe vragers een indicatie voor kortverblijf. Dit gaat vooral ten koste van de 
indicatie voor dagbesteding. 

Bijkomende stoornissen
Verreweg de vaakst voorkomende stoornis bij indicaties zijn de gedragsstoornissen. 
Van de doorstroomindicaties is 17% geïndiceerd voor gedragsstoornissen en van de 
nieuwe indicaties 22%.

De algemene tendens is dat stoornissen (uitgezonderd gedragsstoornissen) op 
pakketniveau niet bepalend zijn voor de indicatie die cliënten krijgen. De mate 
waarin een indicatie van een stoornis voorkomt, wijkt weinig af van de verdeling van 
de gegeven indicatie voor een pakket. Dit geldt voor zowel de doorstroomindicaties 
als de nieuwe indicaties. Cliënten met gedragsproblemen hebben veel vaker dan 
gemiddeld een nieuwe indicatie voor onderzoek met verblijf.

Ook hier passen nuanceringen en kanttekeningen. Het is opvallend dat er bij de 
doorstroomvragers meer mensen zijn met motorische problemen, spraakproblemen 
of epilepsie en minder met gedragsproblemen dan bij de nieuwe vragers. Daardoor 
is de verdeling van stoornissen voor de doorstroomvragers veel gelijker dan onder 
de nieuwe vragers. Vergelijking op pakketniveau laat zien dat de doorstromers met 
gedragsproblemen vaker kortverblijf of dagbesteding ontvangen en minder vaak 
begeleiding dan de nieuwe vragers met gedragsproblemen. Datzelfde geldt voor de 
mensen met auditieve of visuele problemen, spraakstoornissen of epilepsie, en in 
minder mate voor mensen met motorische problemen. Verder is het opvallend dat het 
percentage woonindicaties onder de nieuwe vragers met een stoornis groter is dan 
onder de doorstroomvragers. 
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Bijlage B4.1 Profielen van zorgpakketten

In hoofdstuk 4 is nagegaan welke zorgproducten personen met bepaalde kenmerken 
vragen en ontvangen. Uitgangspunt was de cliënt. In deze bijlage kiezen we een andere 
invalshoek, namelijk die van de zorgpakketten. Er wordt nagegaan welk kenmerken 
gebruikers en vragers hebben die een specifiek zorgpakket vragen of ontvangen. Er 
worden vragen beantwoord als: welke leverancier levert welk zorgproduct, welke 
beperkingen hebben mensen met een bepaald zorgproduct, met welke instellingen 
hebben mensen met een bepaald zorgproduct vooral te maken?

Profielen gebruikspakketten
In deze paragraaf wordt een profiel geschetst van de gebruikspakketten: welke 
kenmerken hebben verstandelijk gehandicapten die een bepaald zorgproduct ont-
vangen? Het profielbeeld wordt voor een deel gevormd door gegevens uit de pvh 
(bestand Personen met een verstandelijke handicap, zie bijlage B) en voor een deel 
wordt het profiel afgeleid uit het zip-bestand? Elk van de twee bestanden heeft zijn 
voor- en nadelen; tezamen geven zij een profiel van de cliënt. Het pvh-bestand geeft 
een beter zicht op de thuiswonenden en heeft daarnaast meerdere kenmerken in het 
bestand die zicht geven op de beperkingen van een verstandelijk gehandicapte. Het 
zip-bestand heeft als grote voordeel dat op basis van dit bestand profielen kunnen 
worden gemaakt van de 22 scp-pakketten. De kenmerken die we onderscheiden, zijn 
beperkingen van de gehandicapte, het inkomen en opleidingsniveau van de ouders/
verzorgers en de leeftijd van de gehandicapte.

Beperkingen
In de pvh zijn vier woonvormen onderscheiden: gehandicapten kunnen bij familie 
wonen, ze kunnen begeleid zelfstandig wonen, ze kunnen in een gezinsvervangend 
tehuis wonen of binnen een algemene instelling gehuisvest zijn. Dit komt voor een 
groot deel overeen met het geaggregeerde niveau zoals dat gedefinieerd is in hoofd-
stuk 3. Wat op het geaggregeerde niveau beschermd wonen wordt genoemd, is hier 
onderverdeeld in beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen (bzw). Samen-
voegen van wat op het geaggregeerde niveau dagbesteding en ambulante zorg heet, 
komt overeen met het samenvoegen van zelfstandig en thuiswonenden, want dit zijn 
mensen die geen woonpakket ontvangen, maar wel dagbesteding en/of begeleiding 
krijgen. Dat laatste is nog iets ruimer, omdat hieronder ook mensen vallen die alleen 
van een mee-(voorheen spd)dienst gebruikmaken, en die mensen zijn niet in ons 
model opgenomen.

In tabel B4.1 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de cliënt naar 
woonvorm. De tabel laat zich als volgt lezen: in de instellingen die verzorgd wonen 
bieden, heeft 14% geen beperkingen bij zien of horen, heeft 28% matige beperkingen 
en 56% ernstige.
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Tabel B4.1  
Kenmerken van de verstandelijk gehandicapten, naar woonvorm, 2000 (verticaal gepercenteerd)

bij familie

begeleid 
zelfstandig 
wonen

beschermd 
wonen

verzorgd 
wonen totaal

beperkingen bij zien en horen
 niet 46 69 45 14 38
 matig 36 23 35 28 30
 ernstig 18 8 21 59 32
beperkingen bij persoonlijke verzorging
 niet 75 89 69 20 55
 wel 25 11 31 80 45
beperkingen bij huishoudelijke  
verzorging
 niet 55 59 31 9 34
 wel 45 41 69 91 66
gedragsproblemen
 niet 76 85 73 48 66
 wel 24 15 27 52 34
verstandelijke handicap
 zwakbegaafd 30 36 14 1 17
 licht gehandicapt 21 33 39 10 22
 matig gehandicapt 41 30 39 33 36
 ernstig gehandicapt 8 1 7 56 25
totaal (horizontaal gepercenteerd) 23 20 19 39 100

Bron: SCP (PVH 2000)

In instellingen voor verzorgd wonen hebben gehandicapten veel vaker dan gemid-
deld ernstige problemen bij het zien of horen (59%). Van de begeleid zelfstandig 
wonenden heeft slechts 8% ernstige beperkingen bij het zien of horen. 

Datzelfde geldt ook voor beperkingen bij de persoonlijke verzorging. In een 
instelling voor verzorgd wonen ondervindt 80% van de cliënten beperkingen bij de 
persoonlijke verzorging. De minste problemen bij de persoonlijke verzorging onder-
vinden personen die begeleid zelfstandig wonen, te weten 11%.

Een beperking bij huishoudelijke verzorging belemmert het zelfstandig wonen 
minder; meer dan 40% van de begeleid zelfstandig wonenden ondervindt beperkin-
gen bij de huishoudelijke verzorging. In instellingen voor beschermd wonen lijken 
deze cliënten ook goed terecht te kunnen, want bijna 70% van de cliënten heeft deze 
beperking. Het aandeel cliënten die verblijven in een instelling voor verzorgd wonen 
met deze beperking is zeer hoog, namelijk 91%.

In de instellingen voor verzorgd wonen is het aandeel cliënten met gedragsproble-
men ongeveer de helft, maar ook onder verzorgd wonenden en thuiswonenden is dat 
percentage nog een kwart.
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In instellingen voor verzorgd wonen is bijna 90% matig of ernstig gehandicapt. De 
meeste cliënten die beschermd wonen, hebben een lichte of matige verstandelijke 
handicap. Het is opmerkelijk dat bijna de helft van de thuiswonenden een matige 
of ernstige handicap heeft; dit is zelfs nog meer dan binnen de instellingen voor 
beschermd wonen. Verder valt het hoge percentage zwakbegaafden op onder de 
begeleid zelfstandig wonenden (36%).

Zelfredzaamheid
Voortbordurend op de beperkingen is het mogelijk om met behulp van het zip-
bestand de scp-pakketten af te zetten tegen het niveau van zelfredzaamheid. Vanuit 
de pakketten redenerend stellen we ons de vraag: hoe zien de gebruikers per pakket 
eruit naar hun mate van zelfredzaamheid (zie tabel B4.2)? De mate van zelfredzaam-
heid is een optelsom van een aantal beperkingen die zijn weergegeven in tabel B4.1. 
In het zip-bestand is de zogenaamde ars-score bekend, die de zelfredzaamheid van 
een cliënt meet. Dit is een gewogen berekening van de adl-A-score (hulp bij wassen 
en aan- en uitkleden), de adl-B-score (hulp bij eten en drinken), de adl-c-score (hulp 
bij toiletgang), de score voor ambulantie en tot slot de mate waarin motorische han-
dicaps aanwezig zijn.
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Tabel B4.2  
Mate van zelfredzaamheid, naar SCP-pakketten, 2002 (horizontaal gepercenteerd)

niet-zelf-
redzaam

weinig 
zelfred-
zaam

matig 
zelfred-
zaam

bijna 
zelfred-
zaam

 zelfred-
zaam onbekend

1.  woontype 1 met dagbesteding 8 31 38 12 3 8
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 6 18 39 18 7 13
3.  woontype 2 met dagbesteding 17 29 36 11 3 4
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 7 13 40 23 8 10
5.  woontype 3 met dagbesteding 16 24 37 14 3 6
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 4 10 42 27 9 8
7.  woontype 4 met dagbesteding 1 5 40 14 1 39
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 4 50 22 3 21
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 0 4 79 15 2
10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 0 5 68 18 9
11. (intensief) begeleid zelfstandig  
  wonen met dagbesteding 0 0 9 25 45 21
12. (intensief) begeleid zelfstandig  
  wonen met begeleiding cliënt of  
  gezin 0 0 5 23 54 18
13. (intensief) begeleid zelfstandig  
  wonen zonder dagbesteding of  
  begeleiding cliënt of gezin 0 1 5 19 57 19
14. kortverblijf met dagbesteding 23 30 23 8 3 13
15. kortverblijf zonder dagbesteding 7 12 27 14 6 35
16. dagbestedingstype 1 of 3 5 12 34 22 16 11
17. dagbestedingstype 2 of verlengde 
  dagopvang 27 43 21 2 1 7
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 2 15 26 43 15
19. begeleiding cliënt of gezin 4 7 16 15 16 42
20. onderzoek en advies 2 11 19 11 6 52
21. behandeling/therapie 2 6 13 9 37 33
22. onderzoek, diagnostiek en  
  behandeling met verblijf 2 4 11 13 31 41
totaal 8 16 28 19 14 16

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Tabel B4.2 laat zien dat van de cliënten die woontype 1 met dagbesteding ontvangen, 
8% niet-zelfredzaam is, 31% weinig zelfredzaam, 37% matig zelfredzaam enzovoort. 
De ontvangers van de zwaardere woonpakketten (scp-pakket 1-8, woontypen 1-4) 
zijn voor een belangrijk deel weinig tot matig zelfredzaam. De ontvangers van een 
pakket met woontype 5 wijken daar sterk van af. Ze zijn bijna allemaal zelfredzaam 
of bijna zelfredzaam. Ze lijken wat betreft hun zelfredzaamheid op de ontvangers van 
een begeleid-zelfstandigwonenpakket (scp-pakketten 11-13), zij het dat van die laat-
sten de mate van zelfredzaamheid vaker onbekend is (bijna eenvijfde deel). Dit komt 
waarschijnlijk doordat de zwaardere woonpakketten vaker worden aangeboden door 
instellingen voor verzorgd wonen, die van oudsher kenmerken van hun cliënten admi-
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nistreren. Dit in tegenstelling tot de instellingen voor beschermd wonen, die vaker 
de pakketten met begeleid zelfstandig wonen aanbieden (zie tabel 3.2). De mate van 
zelfredzaamheid van cliënten die kortverblijf met dagbesteding of dagbestedings-
type 2 (scp-pakketten 14 en 17) ontvangen, is laag: de helft is niet of weinig zelfred-
zaam. Dat kan te maken hebben met het feit dat deze pakketten vooral aan kinderen 
worden aangeboden. Verder valt nog op dat de mate van zelfredzaamheid van de 
cliënten die ambulante pakketten (scp-pakketten 19-22) ontvangen in veel gevallen 
onbekend is. Voorzover de mate van zelfredzaamheid wel bekend is, is die redelijk 
tot goed. Als men de groei in de ambulante pakketten wil laten afnemen, is het van 
belang te weten welk type cliënten men daarmee treft. Daarvoor is het van belang 
dat kenmerken als zelfredzaamheid geregistreerd worden.

Opleidingsniveau en inkomen ouders
In figuur B4.1 wordt de verdeling gegeven van woonproduct naar het opleidingsni-
veau van de ouders.

Figuur B4.1
Opleidingsniveau van de ouders, naar woonvorm, 2000 (in procenten)
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Het meest opvallende aan figuur B4.1 is het grote percentage laagopgeleide ouders 
van kinderen die thuis wonen. Van alle cliënten van de gehandicaptenzorg woont 
ongeveer een derde bij familie (hoogte van de eerste kolom in figuur B4.1). Van hen 
heeft bijna drie kwart laagopgeleide ouders. Bij de overige woonvormen varieert 
het aandeel laagopgeleide ouders van ruim een derde tot bijna de helft. Verder valt 
het hoge percentage hoogopgeleide ouders op van de cliënten die verblijven in een 
instelling voor verzorgd wonen (bijna een kwart). De figuur laat zien dat er een sterk 
verband is tussen het opleidingsniveau van de ouders en de woonvorm van de cliënt. 
In De Klerk et al. (2002) worden verklaringen aangedragen voor het fenomeen dat het 
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opleidingsniveau van de ouders de woonvorm beïnvloedt (zie ook § 4.3.2 van dit rap-
port). Overigens wordt precies hetzelfde beeld gevonden als we het opleidingsniveau 
van de ouders vervangen door het inkomen van de ouders.

Leeftijd
Figuur B4.2 laat zien waar jonge verstandelijk gehandicapten wonen en waar de 
oudere.

Figuur B4.2
Leeftijdsverdeling binnen de geaggregeerde woonpakketten, 2002 (in procenten)
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Prismant/HHM (ZIP 2002)
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Iets minder dan een derde van de cliënten die verblijven in een instelling voor ver-
zorgd wonen is ouder dan 45 jaar, en iets meer dan een derde van de cliënten die 
beschermd wonen is ouder dan 45 jaar. De cliënten met dagbesteding zijn in meer-
derheid tussen de 20 en 45 jaar, de ontvangers van ambulante zorg zijn vaak jonger 
dan 19 jaar.

 
Tabel B4.3 geeft de leeftijdsverdeling binnen de scp-pakketten.
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Tabel B4.3  
De leeftijdsverdeling binnen SCP-pakketten, 2002 (horizontaal gepercenteerd)

0-9 jaar 10-19 jaar 20-44 jaar ≥ 45 jaar

1.  woontype 1 met dagbesteding 1 7 56 36
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 5 25 43 26
3.  woontype 2 met dagbesteding 2 7 49 43
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 6 30 34 30
5.  woontype 3 met dagbesteding 1 3 44 53
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 2 8 37 52
7.  woontype 4 met dagbesteding 0 1 45 54
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 3 43 53
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 1 59 39
10. woontype 5 zonder dagbesteding 1 3 52 43
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 53 47
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 0 1 65 32
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 0 1 60 37
14. kortverblijf met dagbesteding 37 34 26 3
15. kortverblijf zonder dagbesteding 24 54 15 2
16. dagbestedingstype 1 of 3 1 5 62 32
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 72 26 0 0
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 3 75 21
19. begeleiding cliënt of gezin 23 49 20 7
20. onderzoek en advies 22 52 20 6
21. behandeling/therapie 10 20 40 28
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 5 38 42 15
totaal 9 15 44 32

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Relatief oud zijn vooral de ontvangers van de woontypen 3 en 4 (scp-pakketten 5-8): 
meer dan de helft van de bewoners is ouder dan 45 jaar. Relatief jong zijn de ontvan-
gers van een kortverblijfpakket, dagbestedingstype 2, begeleiding en onderzoek en 
advies. Het dagbestedingstype 2 is ook met name bedoeld voor kinderen. Opvalt dat 
kortverblijf ook nog voor een substantieel deel door volwassenen wordt gebruikt.

Profielen van vraagpakketten op basis van zrs
De profielen van de vraagpakketten worden geschetst met behulp van gegevens 
van het zrs voor 2001. Eerst worden de profielen van de doorstroomvraag-pakket-
ten beschreven, daarna de profielen van de nieuwevraag-pakketten. De kenmerken 
die onder de loep genomen worden zijn leeftijd, mate van handicap en bijkomende 
stoornis. 
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Profielen van doorstroomvraag-pakketten

Leeftijd
In figuur B4.3 en tabel B4.4 wordt de verdeling van de indicaties naar leeftijd gege-
ven. Figuur B4.3 laat zien dat de kans dat iemand een andere zorgvraag heeft dan 
hij op dit moment ontvangt, steeds kleiner wordt naarmate zijn leeftijd toeneemt. 
Een doorstroomindicatie voor begeleiding, onderzoek of behandeling (hier ambu-
lante zorg genoemd) of een zwaarder woontype en kortverblijf (hier verzorgd wonen 
genoemd) wordt vooral aan kinderen toegekend. Een doorstroomindicatie voor een 
instelling die beschermd wonen biedt, komt in meerderheid terecht bij de volwasse-
nen van 25 jaar en ouder.

Figuur B4.3
Leeftijdsverdeling van doorstroomvraag-pakketten op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)
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CVZ/Prismant (ZRS 2001) 
SCP-bewerking

verzorgd wonen beschermd wonen dagbesteding ambulant

0-14 jaar
15-24 jaar
25-44 jaar
≥ 45 jaar

0

500

1000

1500

2000

2500

Het beeld van figuur B4.3 kan verder gespecificeerd worden door naar de afzonder-
lijke scp-pakketten te kijken. Dat gebeurt in tabel B4.4. De tabel laat zich als volgt 
lezen: 1% van de cliënten tussen de 0 en 14 jaar oud heeft een indicatie voor woon-
type 1 met dagbesteding, 2% voor woontype 1 zonder dagbesteding. 
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Tabel B4.4  
Leeftijdsverdeling van doorstroomvraag-pakketten, 2001 (horizontaal gepercenteerd)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar ≥ 45 jaar

1.  woontype 1 met dagbesteding 30 34 23 13
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 67 19 9 5
3.  woontype 2 met dagbesteding 21 27 28 24
4. woontype 2 zonder dagbesteding 57 20 8 14
5.  woontype 3 met dagbesteding 5 39 26 30
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 37 32 20 11
7.  woontype 4 met dagbesteding 3 45 33 19
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 3 42 40 16
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 17 67 17
10. woontype 5 zonder dagbesteding 1 44 44 12
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met 
  dagbesteding 0 14 50 36
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met 
  begeleiding cliënt of gezin 0 21 64 14
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder 
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 1 29 49 22
14. kortverblijf met dagbesteding 77 20 2 1
15. kortverblijf zonder dagbesteding 72 20 6 2
16. dagbestedingstype 1 of 3 15 42 18 26
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 93 7 1 0
18. dagbestedingstype 4 of 5 1 49 33 18
19. begeleiding cliënt of gezin 67 15 14 4
20. onderzoek en advies 53 22 19 6
21. behandeling/therapie 53 28 15 4
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met 
  verblijf 58 37 4 1
totaal 48 26 18 9

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

De meeste doorstroomindicaties die in 2001 zijn afgegeven, zijn voor kortverblijf 
(23%). Bijna alle doorstroomindicaties voor kortverblijf worden aan jongeren gege-
ven; drie kwart van de indicaties is voor jongeren tot 14 jaar, het overige kwart voor 
15-24-jarigen. Voor begeleiding geldt hetzelfde, maar minder geprononceerd: 80% 
van de doorstroomindicaties voor begeleiding is voor jongeren tot 24 jaar, maar 
20% is voor personen ouder dan 24 jaar. 15% van de doorstroomindicaties is voor 
een vorm van dagbesteding. De doorstroomindicatie voor dagbesteding met ont-
wikkelingsgerichte activiteiten of verlengde dagopvang wordt bijna uitsluitend aan 
jongeren toegekend. Bijna de helft van de doorstroomindicaties voor de andere twee 
vormen van dagbesteding is voor volwassenen tussen de 24 en 45 jaar en zo’n 20% 
voor volwassenen van 45 jaar en ouder. De meeste doorstroomindicaties voor een 
zwaardere woonvorm (woontype 1 of 2) zijn voor jongeren onder de 14, gevolgd door 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Een doorstroomindicatie voor woontype 4 of 5 



88 Prof ielen van gebruikers en vragers

wordt vooral aan 15-44-jarigen gegeven. Een doorstroomindicatie voor begeleid zelf-
standig wonen komt voornamelijk bij 25-44-jarigen terecht. 

Mate van handicap
In figuur B4.4 en tabel B4.5 worden de afgegeven indicaties aan doorstroomvragers 
gepresenteerd naar de mate van handicap. De zwakbegaafden en licht verstandelijk 
gehandicapten zijn samen goed voor de helft van de doorstroomindicaties. De figuur 
laat zien dat bijna 60% van de doorstroomindicaties voor het geaggregeerde pakket 
‘ambulante zorg’ zijn afgegeven aan zwakbegaafden of mensen met een lichte ver-
standelijke handicap. En opvallend genoeg is meer dan een derde van de doorstroom-
indicaties binnen instellingen voor verzorgd wonen bestemd voor zwakbegaafden 
of licht verstandelijk gehandicapten Verder vallen de hoge percentages op die in de 
categorie ‘ambulante zorg’ vallen. 

Figuur B4.4
Verdeling van mate van handicap, naar doorstroomvraag op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)

Bron:
CVZ/Prismant (ZRS 2001)
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In tabel B4.5 wordt het beeld van figuur 4.7 nog eens onder de loep genomen. De 
tabel geeft per pakket het percentage personen met een bepaalde mate van handicap.
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Tabel B4.5  
Verdeling van mate van handicap, naar doorstroomvraag van SCP-pakketten, 2001  
(horizontaal gepercenteerd)

zwak-
begaafd licht matig

  (zeer) 
  ernstig onbekend

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 9 11 58 22
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 0 7 19 57 17
3.  woontype 2 met dagbesteding 2 23 22 33 21
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 3 15 28 28 26
5.  woontype 3 met dagbesteding 5 34 40 7 15
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 10 37 36 6 12
7.  woontype 4 met dagbesteding 17 49 23 2 9
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 14 55 20 1 10
9.  woontype 5 met dagbesteding 33 33 22 0 11
10. woontype 5 zonder dagbesteding 28 55 6 1 11
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met dagbesteding 14 79 0 0 7
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met 
  begeleiding cliënt of gezin 39 54 7 0 0
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  zonder dagbesteding of begeleiding cliënt 
  of gezin 34 48 5 0 12
14. kortverblijf met dagbesteding 11 25 21 18 26
15. kortverblijf zonder dagbesteding 13 30 23 11 23
16. dagbestedingstype 1 of 3 5 25 30 22 18
17. dagbestedingstype 2 of verlengde  
  dagopvang 7 18 17 14 44
18. dagbestedingstype 4 of 5 13 49 25 3 10
19. begeleiding cliënt of gezin 16 33 18 10 24
20. onderzoek en advies 18 36 28 4 15
21. behandeling/therapie 23 43 8 6 20
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling 
  met verblijf 30 51 8 2 10
totaal 15 35 19 10 20

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

Van de doorstroomindicaties voor de zwaarste vorm van zorg (woontype 1) is meer 
dan de helft voor ernstig verstandelijk gehandicapten. Opvallend is dat ook nog een 
vijfde van de doorstroomindicaties voor dit pakket voor personen is van wie de mate 
van handicap onbekend is. De doorstroomindicaties voor woontype 2 zijn vrijwel 
gelijk verdeeld over licht, matig en ernstig verstandelijk gehandicapten en personen 
met een onbekende mate van handicap. Naarmate de woonvorm lichter wordt, neemt 
het aantal doorstroomindicaties voor ernstig verstandelijk gehandicapten af en 
neemt het toe voor licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden. Voor woon-
type 5 is het percentage doorstroomindicaties voor zwakbegaafden 30% en voor licht 
verstandelijk gehandicapten ongeveer 50%. Een doorstroomindicatie voor begeleid 
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zelfstandig wonen is bijna uitsluitend voor zwakbegaafden en licht verstandelijk 
gehandicapten. Een doorstroomindicatie voor dagbesteding of kortverblijf is vrij 
gelijkmatig verdeeld over alle maten van handicap, met enige nadruk op een lichte 
en matige handicap. Dat geldt ook voor begeleiding: 28% van de doorstroomindi-
caties is voor matig of ernstig gehandicapten, een derde voor de licht verstandelijk 
gehandicapten. Doorstroomindicaties voor behandeling en onderzoek met verblijf 
zijn in drie kwart van de gevallen bestemd voor zwakbegaafden of licht verstandelijk 
gehandicapten. 

Bijkomende stoornissen
Naast de mate van verstandelijke handicap kunnen cliënten nog bijkomende 
stoornissen hebben. Een cliënt kan meerdere stoornissen hebben, maar alleen de 
belangrijkste stoornis is opgenomen. Het percentage doorstroomvragers met een 
bijkomende stoornis varieert van 3% met spraakstoornissen tot 17% met gedrags-
problemen. Figuur B4.5 geeft een overzicht van het percentage personen met een 
stoornis op geaggregeerd niveau en tabel B4.6 op pakketniveau. Bij de personen die 
een doorstroomindicatie voor verzorgd wonen hebben, is de verdeling van stoornis-
sen gelijkmatig. Binnen de ambulante pakketten valt het hoge percentage personen 
met gedragsproblemen op; bijna een kwart van de personen met een doorstroomin-
dicatie voor een van de ambulante pakketten heeft een gedragsstoornis. 

Figuur B4.5
Verdeling van bijkomende stoornis, naar doorstroomvraag op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)
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Op pakketniveau kan ingezoomd worden op de verschillen in profielen (tabel B4.6). 
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Tabel B4.6  
Percentage doorstroomvragers met een stoornis, naar SCP-pakketten, 2001 (horizontaal gepercenteerd)

hart-
ziekten

gedrags-
stoornis visueel

moto-
risch spraak epilepsie autisme

1.  woontype 1 met dagbesteding 3 13 8 22 9 30 0
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 6 4 21 28 6 18 3
3.  woontype 2 met dagbesteding 12 16 7 12 19 16 2
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 12 13 6 17 8 14 7
5.  woontype 3 met dagbesteding 12 19 7 18 6 5 7
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 12 19 11 10 5 7 7
7.  woontype 4 met dagbesteding 8 20 10 10 7 4 8
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 6 17 10 9 3 6 5
9.  woontype 5 met dagbesteding 17 28 11 0 6 6 6
10. woontype 5 zonder dagbesteding 7 19 8 4 2 6 2
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  met dagbesteding 14 14 0 7 0 14 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met begeleiding cliënt of gezin 4 29 11 4 0 4 4
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  zonder dagbesteding of begeleiding  
  cliënt of gezin 7 17 9 7 2 5 1
14. kortverblijf met dagbesteding 12 11 10 16 10 7 10
15. kortverblijf zonder dagbesteding 11 15 9 15 8 7 7
16. dagbestedingstype 1 of 3 7 8 14 22 6 10 4
17. dagbestedingstype 2 of verlengde  
  dagopvang 13 11 10 14 11 8 8
18. dagbestedingstype 4 of 5 9 21 10 12 3 5 4
19. begeleiding cliënt of gezin 12 17 7 14 5 7 7
20. onderzoek en advies 8 23 12 7 6 5 8
21. behandeling/therapie 10 24 5 7 5 6 2
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling 
  met verblijf 10 42 5 6 4 5 4
totaal 10 17 9 12 6 7 6

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Het beeld dat uit de tabel naar voren komt, is een beetje diffuus. De personen met 
een doorstroomindicatie voor een van de zwaardere woontypen hebben vaker dan 
gemiddeld een motorische of gedragsstoornis. De personen die een doorstroom-
indicatie voor begeleid zelfstandig wonen hebben, hebben vaker dan gemiddeld 
een gedragsstoornis. En datzelfde patroon zien we bij de personen met een door-
stroomindicatie voor een van de ambulante pakketten. Zo heeft bijna de helft van 
de personen met een doorstroomindicatie voor onderzoek met verblijf, een gedrags-
stoornis.
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Profielen van nieuwe vragers

Leeftijd
In figuur B4.6 en tabel B4.7 wordt de leeftijdsverdeling naar nieuwe indicaties gege-
ven. Figuur B4.6 laat zien dat meer dan de helft van de personen met een nieuwe 
indicatie voor verzorgd wonen jonger is dan 14 jaar en nog eens een vijfde tussen de 
15 en 24 jaar. Ook een nieuwe indicatie voor dagbesteding of een van de ambulante 
pakketten komt voornamelijk bij jongeren terecht. De personen met een nieuwe indi-
catie voor beschermd wonen zijn juist relatief oud: een kwart is ouder dan 45 jaar en 
nog eens ruim een derde tussen de 25 en 44 jaar.

Figuur B4.6
Leeftijdsverdeling naar nieuwe vraag op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)
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Het beeld van figuur B4.6 kan verder gespecificeerd worden door naar de afzonder-
lijke scp-pakketten te kijken. Dat gebeurt in tabel B4.7. De tabel laat zich als volgt 
lezen: 15% van de personen met een indicatie voor woontype 1 zonder dagbesteding, 
is tussen de 0 en 14 jaar oud. 
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Tabel B4.7 
Leeftijdsverdeling van nieuwe vraag, naar SCP-pakketten, 2001 (horizontaal gepercenteerd)

0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar ≥ 45 jaar 

1.  woontype 1 met dagbesteding 15 13 36 36
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 38 8 17 38
3.  woontype 2 met dagbesteding 10 16 41 34
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 29 12 24 35
5.  woontype 3 met dagbesteding 2 27 35 36
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 29 31 19 21
7.  woontype 4 met dagbesteding 1 28 31 41
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 2 43 32 23
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 36 39 26
10. woontype 5 zonder dagbesteding 1 47 36 16
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met dagbesteding 0 20 33 47
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 0 26 56 18
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder dagbesteding 
  of begeleiding cliënt of gezin 1 26 47 26
14. kortverblijf met dagbesteding 73 20 4 3
15. kortverblijf zonder dagbesteding 73 22 4 2
16. dagbestedingstype 1 of 3 20 29 17 35
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 97 3 0 0
18. dagbestedingstype 4 of 5 1 50 23 27
19. begeleiding cliënt of gezin 74 14 9 3
20. onderzoek en advies 53 24 15 8
21. behandeling/therapie 58 28 10 4
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 59 37 3 1
totaal 49 23 16 12

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

De spreiding over de leeftijd van personen die een nieuwe indicatie voor een van de 
zwaardere woontypen ontvangen (woontype 1, 2 of 3), is gevarieerd; er zijn heel jonge 
kinderen bij, maar ook personen ouder dan 45 jaar. De personen die een nieuwe indi-
catie voor woontype 4 of 5 ontvangen, zijn bijna allemaal ouder dan 15 jaar, met een 
lichte nadruk op de 15-24-jarigen. Gemiddeld nog wat ouder dan deze groep zijn de 
personen met een nieuwe indicatie voor begeleid zelfstandig wonen. De personen die 
een nieuwe indicatie voor de zwaardere dagbestedingstypen 1 of 3 ontvangen, zijn 
soms nog heel jong (onder de 14 jaar) en soms juist ouder dan 45 jaar, terwijl de per-
sonen die een nieuwe indicatie voor de lichtere dagbestedingstypen 4 of 5 ontvangen, 
vaak wat oudere kinderen zijn en volwassenen die minder oud zijn. De personen met 
een nieuwe indicatie voor een van de ambulante pakketten zijn vrijwel allemaal jong; 
drie kwart is jonger dan 25 jaar.
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Mate van handicap
In figuur B4.7 en tabel B4.8 wordt de mate van handicap gepresenteerd van mensen 
zonder zorg die voor het eerst een indicatie hebben ontvangen. De figuur laat duide-
lijk zien dat het overgrote deel van nieuwe vragers naar ambulante zorg zwakbegaafd 
is of een lichte verstandelijke handicap heeft. 

Figuur B4.7
Verdeling van mate van handicap, naar nieuwe vraag op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)
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In tabel B4.8 wordt het beeld van figuur B4.7 nog eens onder de loep genomen. De 
tabel geeft percentages personen met een bepaalde mate van handicap die voor het 
eerst naar scp-pakketten vroegen.
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Tabel B4.8  
Verdeling van mate van handicap van nieuwe vragers, naar SCP-pakketten, 2001  
(horizontaal gepercenteerd)

zwak-
begaafd licht matig

(zeer) 
ernstig onbekend

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 23 2 59 16
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 3 11 18 41 27
3.  woontype 2 met dagbesteding 3 14 18 40 25
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 6 25 29 24 17
5.  woontype 3 met dagbesteding 9 31 35 6 19
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 13 46 22 4 15
7.  woontype 4 met dagbesteding 15 50 20 2 13
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 18 54 14 1 13
9.  woontype 5 met dagbesteding 16 55 10 0 19
10. woontype 5 zonder dagbesteding 32 50 6 0 13
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 13 40 20 0 27
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 28 54 10 0 8
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 31 50 5 0 13
14. kortverblijf met dagbesteding 10 33 17 11 30
15. kortverblijf zonder dagbesteding 17 35 15 4 28
16.  dagbestedingstype 1 of 3 5 23 26 15 31
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 6 23 10 7 53
18.  dagbestedingstype 4 of 5 13 42 19 2 25
19. begeleiding cliënt of gezin 25 35 6 2 32
20.  onderzoek en advies 16 39 6 2 38
21. behandeling/therapie 32 37 7 0 23
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 38 41 3 1 18
totaal 20 37 11 5 26

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

Personen met een nieuwe indicatie voor woontype 1 of 2 zonder zorg hebben in 
meerderheid een matige of ernstige verstandelijke handicap; nieuw geïndiceerden 
voor woontype 3 hebben in meerderheid een lichte of matige verstandelijke handi-
cap. Ongeveer de helft van de nieuw geïndiceerden voor woontype 4, 5 of begeleid 
zelfstandig wonen heeft een lichte verstandelijke handicap; tussen de 15% en 32% 
is zwakbegaafd. Een derde van de nieuw geïndiceerden voor kortverblijf heeft een 
lichte verstandelijke handicap, van een derde is de mate van handicap onbekend. 
Ook van de helft van de nieuw geïndiceerden voor dagbesteding voor kinderen is de 
mate van handicap onbekend. Van de nieuw geïndiceerden voor een zwaardere vorm 
van dagbesteding is een vijfde licht verstandelijk gehandicapt en een zesde ernstig. 
Van de nieuw geïndiceerden voor een lichtere vorm van dagbesteding is meer dan 
40% licht verstandelijk gehandicapt en bijna niemand ernstig. Van de nieuw geïndi-
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ceerden voor de ambulante pakketten is meer dan de helft zwakbegaafd of licht ver-
standelijk gehandicapt, van het overige deel is de mate van handicap onbekend.

Bijkomende stoornis
Naast de verstandelijke handicap kunnen cliënten ook nog bijkomende stoornissen 
hebben. Tabel B4.9 geeft hiervan een overzicht op pakketniveau en figuur B4.8 op 
geaggregeerd niveau.

Figuur B4.8
Verdeling van bijkomende stoornissen bij nieuwe vragers op geaggregeerd niveau, 2001 (in absolute aantallen)
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Op pakketniveau kan ingezoomd worden op de verschillen in profielen (tabel B4.9). 
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Tabel B4.9  
Verdeling van bijkomende stoornis van nieuwe vragers, naar SCP-pakketten, 2001  
(horizontaal gepercenteerd)

hart-
ziekten

gedrags-
stoornis visueel

moto-
risch spraak epilepsie autisme

1.  woontype 1 met dagbesteding 5 24 21 20 6 18 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 20 5 11 21 3 21 5
3.  woontype 2 met dagbesteding 10 12 15 13 7 9 9
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 10 27 9 20 4 5 10
5.  woontype 3 met dagbesteding 4 28 12 16 4 4 6
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 8 28 7 5 4 6 7
7.  woontype 4 met dagbesteding 3 22 14 9 3 7 9
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 7 21 7 7 3 8 5
9.  woontype 5 met dagbesteding 7 26 3 10 7 7 13
10. woontype 5 zonder dagbesteding 7 19 7 8 3 5 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met dagbesteding 13 7 13 0 7 7 0
12. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met begeleiding cliënt of  
  gezin 8 18 7 3 3 7 5
13. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen zonder dagbesteding of  
  begeleiding cliënt of gezin 7 14 7 4 3 5 2
14. kortverblijf met dagbesteding 14 7 8 16 4 10 10
15. kortverblijf zonder dagbesteding 10 21 6 9 6 5 10
16. dagbestedingstype 1 of 3 8 9 14 20 6 9 4
17. dagbestedingstype 2 of  
  verlengde dagopvang 11 13 8 15 12 8 9
18. dagbestedingstype 4 of 5 9 11 11 10 4 8 4
19. begeleiding cliënt of gezin 11 22 6 9 5 3 7
20. onderzoek en advies 6 31 2 6 3 2 5
21. behandeling/therapie 9 33 3 5 2 3 3
22. onderzoek, diagnostiek en 
  behandeling met verblijf 5 54 3 2 3 2 4
totaal 9 22 7 9 5 5 6

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking 

Van de nieuw geïndiceerden voor een woonvorm type 1 tot 5 heeft een vijfde tot een 
kwart gedragsstoornissen, voor de woontypen 1 en 2 heeft ook nog eens een vijfde 
visuele of motorische stoornissen. Verder is er geen duidelijk patroon te ontdekken 
in het voorkomen van stoornissen. Overigens is van een kwart van alle nieuw geïndi-
ceerden onbekend of ze een stoornis hebben en, zo ja, welke. 
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Samenvatting

De profielen van de ontvangen zorgpakketten
De ontvangers van de zwaardere zorgpakketten zijn veelal cliënten met ernstige beper-
kingen. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten met zintuiglijke beperkingen, beperkingen bij 
de persoonlijke of huishoudelijke verzorging of verstandelijke beperkingen. De helft 
van hen heeft gedragsproblemen en een aanzienlijk deel is weinig of niet-zelfredzaam. 
Bovendien is de cliëntenpopulatie vrij oud, gemiddeld 42 jaar. Dat geeft aan dat de 
zorgzwaarte van deze cliënten vrij hoog is. Opmerkelijk is het hoge percentage hoog-
opgeleide ouders van de cliënten die in een aivg wonen.

De cliënten die een begeleid-zelfstandigwonenpakket ontvangen, vertonen een heel 
ander beeld. Een klein deel van hen heeft ernstige beperkingen bij het zien of horen, 
of bij de zelfredzaamheid en heeft een matige of ernstige verstandelijke beperking. 
Beperkingen bij de huishoudelijke verzorging komen wat vaker voor. 

De kortverblijfpakketten komen vooral terecht bij jonge cliënten met niet zoveel zelf-
redzaamheid. De cliënten die begeleiding, en onderzoek en advies ontvangen zijn 
daarentegen jong en wel redelijk zelfredzaam. Van de cliënten die thuis wonen heeft 
bijna drie kwart laagopgeleide ouders. 

De profielen van de zorgpakketten van doorstromers
De meeste doorstroomindicaties die in 2001 zijn afgegeven, zijn voor kortverblijf of 
begeleiding. Bijna alle doorstroomindicaties voor deze twee typen zorg worden aan 
jongeren gegeven. De doorstroomindicatie voor dagbesteding met ontwikkelings-
gerichte activiteiten of verlengde dagopvang wordt bijna uitsluitend aan jongeren 
toegekend. De doorstroomindicaties voor de andere twee vormen van dagbesteding 
zijn voor volwassenen. De meeste doorstroomindicaties voor een zwaardere woon-
vorm zijn voor jongeren. Een doorstroomindicatie voor woontype 4 of 5 of begeleid 
zelfstandig wonen wordt vooral aan volwassenen gegeven. 

De meeste indicaties zijn afgegeven aan personen met een lichte verstandelijke han-
dicap en personen van wie de mate van handicap onbekend is (bijna 30%).Ongeveer 
een vijfde van de indicaties, dat zijn er zo’n 1500, wordt afgegeven aan zwakbegaaf-
den. Van de doorstroomindicaties voor de zwaarste vorm van zorg (woontype 1) is 
meer dan de helft voor ernstig verstandelijk gehandicapten. Naarmate de woonvorm 
lichter wordt, neemt het aantal doorstroomindicaties voor ernstig verstandelijk 
gehandicapten af en dat voor licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden 
toe. Voor woontype 5 is het aandeel doorstroomindicaties voor zwakbegaafden 30% 
en voor licht verstandelijk gehandicapten ongeveer 50%. Een doorstroomindicatie 
voor begeleid zelfstandig wonen is bijna uitsluitend voor zwakbegaafden en licht 
verstandelijk gehandicapten. Een doorstroomindicatie voor dagbesteding of kort-
verblijf is vrij gelijkmatig verdeeld over alle maten van handicap, met enige nadruk 
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op een lichte en matige handicap. Dat geldt ook voor begeleiding; 28% van de door-
stroomindicaties is voor matig of ernstig gehandicapten, een derde voor de licht 
verstandelijk gehandicapten. Doorstroomindicaties voor behandeling en onderzoek 
met verblijf zijn in drie kwart van de gevallen bestemd voor zwakbegaafden of licht 
verstandelijk gehandicapten. 

De profielen van de zorgpakketten van nieuwe vragers
Een deel van de personen die een nieuwe indicatie ontvangen voor een van de zwaar-
dere woontypen (woontype 1, 2 of 3) of dagbestedingstype, is heel jong, een ander 
deel is juist ouder dan 45 jaar. De personen die een nieuwe indicatie ontvangen voor 
woontype 4 of 5 of begeleid zelfstandig wonen, zijn bijna allemaal ouder dan 15 jaar. 
De personen met een nieuwe indicatie voor een van de ambulante pakketten zijn 
vrijwel allemaal jong; drie kwart is jonger dan 25 jaar.

Hoe zwaarder de indicatie voor wonen, hoe ernstiger de verstandelijke handicap. 
Nieuw geïndiceerden voor woontype 3 hebben in meerderheid een lichte of matige 
verstandelijke handicap. Het percentage licht verstandelijk gehandicapten onder 
de lichtere woontypen is hoog. Ongeveer de helft van de nieuw geïndiceerden voor 
woontype 4, 5 of begeleid zelfstandig wonen heeft een lichte verstandelijke handi-
cap, tussen de 15% en 32% is zwakbegaafd. Een derde van de nieuw geïndiceerden 
voor kortverblijf heeft een lichte verstandelijke handicap, van een derde is de mate 
van handicap onbekend. Ook de nieuw geïndiceerden voor de ambulante pakketten 
zijn veelal zwakbegaafd of licht verstandelijk gehandicapt.
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Bijlage B4.2 Achtergrondinformatie bij profielen

Deze bijlage bevat versnipperde informatie en is bedoeld om achtergrondinformatie 
te verschaffen.

Correlatie zelfredzaamheid en leeftijd
In figuur B4.9 is de mate van zelfredzaamheid uitgezet tegen de leeftijd.

Figuur B4.9
Mate van zelfredzaamheid, naar leeftijd, 2002 (in procenten)
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Figuur B4.9 laat zien dat zelfredzaamheid sterk gecorreleerd is met leeftijd: van de 
niet-zelfredzamen is 40% jonger dan 20 jaar, van de zelfredzamen is dat 10%.

Zorgleveraar die scp-pakketten aanbiedt
Om een beeld te krijgen in welk soort woonomgeving de verschillende scp-woon-
pakketten worden aangeboden, is eerst nagegaan van welk type instelling de cliënt 
zorg betrekt. Tabel B4.10 laat zien dat 87 van de cliënten met woontype 1 en dag-
besteding die ontvangen van een aivg, 3 van tegelijkertijd een aivg en een dvo, 5 
van een gvt en een dvo, en 1 van alleen een dvo. De onbekende zorgleveraars (4 bij 
woontype 1 en dagbesteding) zijn waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel de Sociaal 
pedagogische diensten (spd’s), nu mee geheten. 
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Tabel B4.10  
Zorgleveraar naar samengestelde SCP-producten, op basis van ZIP-bestand, 2002  
(horizontaal gepercenteerd)

AIVG
AIVG  
en DVO GVT

GVT 
en DVO DVO

onbe-
kend overig

1.  woontype 1 met dagbesteding 87 3 0 5 1 4 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 49 1 36 2 0 9 3
3.  woontype 2 met dagbesteding 81 4 1 6 1 6 1
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 39 0 46 1 0 11 2
5.  woontype 3 met dagbesteding 75 3 1 14 1 5 2
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 27 0 64 1 0 6 2
7.  woontype 4 met dagbesteding 62 3 1 26 2 5 1
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 17 0 63 4 0 12 3
9.  woontype 5 met dagbesteding 55 3 3 31 3 6 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 17 0 69 1 0 12 1
11. intensief) begeleid zelfstandig  
  wonen met dagbesteding 33 2 5 38 10 12 1
12. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met begeleiding cliënt of 
  gezin 19 0 37 0 1 40 2
13. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen zonder dagbesteding of  
  begeleiding cliënt of gezin 8 0 49 3 0 39 1
14. kortverblijf met dagbesteding 12 4 1 5 58 18 2
15. kortverblijf zonder dagbesteding 37 0 13 0 5 44 1
16. dagbestedingstype 1 of 3 12 1 0 2 76 8 0
17.  dagbestedingstype 2 of verlengde 
  dagopvang 6 2 0 0 84 8 1
18. dagbestedingstype 4 of 5 9 1 1 3 78 7 2
19. begeleiding cliënt of gezin 17 0 15 0 5 58 5
20. onderzoek en advies 35 0 2 0 5 57 1
21. behandeling/therapie 29 0 32 0 7 19 13
22. onderzoek, diagnostiek en  
  behandeling met verblijf 5 0 33 1 5 48 9

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Zoals verwacht, wordt het overgrote deel van de woonproducten aangeboden door 
de aivg’s. Duidelijk te zien is dat het zwaartepunt van de aivg’s bij de zwaardere 
woontypen ligt, en dat aivg’s vooral woontypen met dagbesteding aanbieden. Het 
zwaartepunt van het aanbod door de gvt ś ligt bij de lichtere woontypen zonder 
dagbesteding. Het begeleid zelfstandig wonen wordt behalve door de aivg’s en de 
gvt’s ook aangeboden door wat de vraaggestuurde bekostiging (vgb) ‘onbekend’ 
noemt. Mogelijk vallen de spd’s daaronder. Dagbesteding wordt voor het grootste 
deel door dvo’s aangeboden en voor een klein deel door aivg ś en ‘onbekend’. Bege-
leiding wordt voor meer dan de helft door de vermoedelijke spd’s gegeven, en voor 
het overige door aivg’s en gvt’s. Onderzoek en advies wordt eveneens voor meer 
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dan de helft door de vermoedelijke spd’s gedaan, en voor het overige door aivg’s, 
terwijl onderzoek met verblijf door ‘onbekend’ en gvt’s gegeven wordt. Behandeling 
vindt vooral in aivg’s en gvt’s plaats.

Woonomgeving waarin scp-pakketten worden aangeboden
We hebben in de voorgaande alinea gezien door welke zorgleveraar de scp-pakketten 
geleverd worden. Nu wordt bekeken in welk soort woonomgeving de verschillende 
scp-woonproducten worden aangeboden. Daartoe is in tabel B4.11 de verdeling van de 
15 samengestelde scp-woonproducten afgezet tegen de woonomgeving. De tabel laat 
zich als volgt lezen: 5% van de mensen die scp-product 1 (woontype 1 met dagbeste-
ding) gebruiken, woont in een afzonderlijke woning, 6% in afzonderlijke woningen, 
gekoppeld aan een dienstencentrum, 16% in een cluster van wooneenheden, en 72% op 
een besloten terrein met volledige faciliteiten.

Tabel B4.11  
Woonomgeving naar samengestelde SCP-woonproducten, 2002 (horizontaal gepercenteerd)

afzon-
derlijke 
woning

afzonderlijke 
woningen, 
gekoppeld 
aan dien-
stencentrum

cluster  
van woon-
eenheden

besloten 
terrein met 
volledige 
faciliteiten

niet 
ingevuld

1.  woontype 1 met dagbesteding 5 6 16 72 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 9 9 39 35 8
3.  woontype 2 met dagbesteding 6 8 20 64 2
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 12 12 46 20 10
5.  woontype 3 met dagbesteding 8 12 25 54 2
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 12 12 56 9 11
7.  woontype 4 met dagbesteding 14 25 24 34 3
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 15 28 41 3 12
9.  woontype 5 met dagbesteding 18 30 34 12 6
10. woontype 5 zonder dagbesteding 19 29 40 1 11
11. (intensief) begeleid zelfstandig  
  wonen met dagbesteding 24 32 12 3 28
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  met begeleiding cliënt of gezin 18 21 3 0 58
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  zonder dagbesteding of begeleiding  
  cliënt of gezin 25 20 6 1 49
14. kortverblijf met dagbesteding 7 1 3 4 85
15. kortverblijf zonder dagbesteding 7 1 4 6 82

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

Net als in vorige tabellen is er weer een duidelijk onderscheid tussen de woonpro-
ducten gecombineerd met dagbesteding en de woonproducten zonder dagbesteding. 
De eerste worden vooral geleverd op een besloten terrein met volledige faciliteiten. 
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Woonproducten zonder dagbesteding worden zowel op een besloten terrein met vol-
ledige faciliteiten geleverd als in een cluster van wooneenheden. Hoe zwaarder het 
woonproduct, hoe vaker de zorg op een besloten terrein wordt geleverd. Woontypen 
4 en 5 worden vooral geleverd in afzonderlijke woningen gekoppeld aan een dien-
stencentrum en in clusters van wooneenheden. Begeleid zelfstandig wonen gebeurt 
vooral in afzonderlijke woningen gekoppeld aan een dienstencentrum en in afzon-
derlijke woningen.

Tabel B4.12 geeft inzicht in de verschillen in woonomgeving van de zorgleveraars. 
Alhoewel dit niet direct van belang is voor het model, geeft het wel interessante ach-
tergrondinformatie. In meerderheid bieden aivg’s woningen op een besloten terrein 
aan met volledige faciliteiten (53 van de aivg’s). Toch is ongeveer een derde van de 
woningen een afzonderlijke woning, al dan niet gekoppeld aan een dienstencentrum 
of een cluster van wooneenheden. De gvt’s bieden juist in meerderheid woningen 
aan in clusters. Een vijfde van hun woningaanbod bestaat uit afzonderlijke woningen 
gekoppeld aan een dienstencentrum.

Tabel B4.12  
Woonomgeving naar zorgleveraar 2002 (horizontaal gepercenteerd)

afzonderlijke 
woning

afzonderlijke 
woningen, 
gekoppeld 
aan diensten-
centrum

cluster  
van woon-
eenheden

besloten 
terrein met 
volledige 
faciliteiten niet ingevuld

AIVG 8 9 16 53 14
AIVG en DVO 11 5 15 50 20
GVT 16 21 44 0 19
GVT en DVO 11 22 58 1 8

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking
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5 Invulling van het model: werkelijke waarden voor 
gebruik, wachtlijsten, capaciteit, uitstroom en 
doorstroom

5.1 Benodigde gegevens voor de invulling van het model

De gepresenteerde grootheden uit hoofdstuk 3 worden in dit hoofdstuk ingevuld met 
realistische waarden uit de verstandelijk-gehandicaptensector. Dit hoofdstuk is dan 
ook bedoeld voor lezers die geïnteresseerd zijn in de achtergrondcijfers. Als u vooral 
bent geïnteresseerd in de ramingen, dan kunt u dit hoofdstuk overslaan. 

Centrale vragen in dit hoofdstuk zijn: welke waarden geven we aan het model mee 
en wat is de rol van elke grootheid? Met de rol van een grootheid bedoelen we of de 
grootheid alleen als invoer geldt of dat deze een uitkomst van het model is. 

Eerst wordt in paragraaf 5.2 voor alle in het model opgenomen grootheden op een 
rijtje gezet wat we aan cijfermateriaal nodig hebben, en in hoeverre dat beschikbaar 
is. Er zijn drie verschillende typen grootheden van belang in het model:
1 Grootheden die eenmalig, alleen in het basisjaar, worden ingevuld. Het model 

geeft de waarde van deze grootheid in de daaropvolgende jaren als uitkomst. 
Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe wachtlijst, de doorstroomwachtlijst en het 
gebruik. Omdat het gebruik de kerngrootheid in het model is en omdat de grootte 
van het gebruik moeilijk te meten is, wordt daar dieper op ingegaan (§ 5.3). De 
grootheid ‘wachtlijst’ is eenzelfde type variabele in het model; deze wordt in het 
basisjaar ingevuld en is daarna elk jaar een resultaat (zie § 5.4). 

2 Grootheden waarvoor een tijdreeks van waarden nodig is die net zo lang is als de 
ramingsperiode (2001-2020). Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe vraag en de 
uitbreiding van de capaciteit. Aan de nieuwe vraag is een apart hoofdstuk gewijd 
(hoofdstuk 6). In dat hoofdstuk worden ramingen van de nieuwe vraag gemaakt, 
die vervolgens als input voor het model dienen. De capaciteit wordt in paragraaf 5.5 
beschreven. 

3 Grootheden die een vast percentage vormen van het in het model berekende 
gebruik. Daarvan zijn alleen percentages in het basisjaar nodig, die vervolgens 
constant gehouden worden over de hele ramingsperiode. Dit geldt voor de uit-
stroom (§ 5.6) en de doorstroomvraag (§ 5.7). 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 5.8) worden alle cijfers nog eens op een 
rijtje gezet, met daarbij aangegeven de onzekerheid omtrent de cijfers.
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5.2 De beperkte beschikbaarheid van gegevens 

Er zijn twee niveaus waarop de gegevens gemeten zijn. Ten eerste zijn ze gemeten op 
het niveau van de Zorgregistratiesysteem(zrs-)producten. Op basis van deze zrs-
producten zijn de scp-pakketten samengesteld (zie hoofdstuk 3). Ten tweede zijn de 
gegevens gemeten op het niveau van de voorziening (verzorgd wonen, beschermd 
wonen, dagbesteding en ambulante zorg).1 De bijbehorende modellen worden 
omschreven als het gedesaggregeerde respectievelijk het geaggregeerde model.

We laten in deze paragraaf zien dat het onmogelijk is om alle gegevens op eenzelfde 
niveau te verzamelen. Sommige variabelen zijn alleen beschikbaar op geaggregeerd 
niveau, andere juist alleen op gedesaggregeerd niveau. Dan is er ook nog de moeilijk-
heid dat de gedesagreggeerde variabelen op verschillende manieren zijn gemeten.

In tabel 5.1 is de beschikbaarheid van gegevens voor het geaggregeerde model weer-
gegeven. Het gebruik is op geaggregeerd niveau uit de registraties bekend. Het zijn 
betrouwbare cijfers, die met relatief weinig onzekerheid omgeven zijn. De gegevens 
over de capaciteit en de uitstroom zijn niet zo betrouwbaar. Wachtlijsten, door-
stroomvraag en nieuwe vraag zijn alleen bekend op gedesaggregeerd niveau. Om het 
geaggregeerde model met cijfers van deze grootheden te vullen, is een vertaalslag 
nodig van zrs-producten naar voorzieningen. Dat vermindert de betrouwbaarheid 
van de cijfers van deze grootheden op geaggregeerd niveau; ze zijn matig betrouw-
baar te noemen.

Tabel 5.1  
Beschikbaarheid van gegevens voor het geaggregeerde model

  geaggregeerd niveau   gedesaggregeerd niveau    benodigde bewerking

gebruik VGN (2002)
wachtlijsten ZRS vertaling ZRS-product 

naar voorziening 
capaciteit CTG
uitstroom VGN (2002)
doorstroomvraag ZRS vertaling ZRS-product 

naar voorziening 

nieuwe vraag ZRS vertaling ZRS-product 
naar voorziening 

Bron: VGN (2002); Prismant (2000); VWS (2004); CVZ/Prismant (ZRS 2001)

1 Welke producten er onder deze voorzieningen vallen, wordt beschreven in  
hoofdstuk 3.
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Tabel 5.2 laat de beschikbaarheid van gegevens voor het gedesaggregeerde model 
zien. Wachtlijsten, doorstroomvraag en nieuwe vraag zijn uit het zrs bekend op 
gedesaggregeerd niveau. Het zijn betrouwbare cijfers voor het gedesaggregeerde 
model. De capaciteit en de uitstroom zijn alleen op geaggregeerd niveau bekend. 
Om het gedesaggregeerde model met cijfers van deze grootheden te vullen, is een 
vertaalslag nodig van geaggregeerd naar gedesaggregeerd niveau. Daardoor neemt 
de betrouwbaarheid van de cijfers van deze grootheden op productniveau af. Het 
gebruik is wel gemeten op gedesaggregeerd niveau, maar in een andere taal dan 
die waarin de vraag en de wachtlijsten zijn gemeten (zie hoofdstuk 3). Daarom is 
een vertaalslag gemaakt van de ene taal op gedesaggregeerd niveau (vgb) naar de 
andere (zrs). Daarmee is de betrouwbaarheid van de gegevens afgenomen tot niet zo 
betrouwbaar.2

Tabel 5.2  
Beschikbaarheid van gegevens voor het gedesaggregeerde model

geaggregeerd niveau gedesaggregeerd niveau benodigde bewerking

gebruik VGB
vertaling VGB-product 
naar ZRS-product

wachtlijsten ZRS

capaciteit CTG
vertaling voorziening 
naar ZRS-product 

uitstroom VGN (2002)
vertaling voorziening 
naar ZRS-product

doorstroomvraag ZRS
nieuwe vraag ZRS

Bron: VGN (2002); Prismant (2000); VWS (2004); CVZ/Prismant (ZRS 2001)

We kunnen uit de tabellen 5.1 en 5.2 concluderen dat noch op het geaggregeerde 
niveau noch op het gedesaggregeerde niveau alle gegevens beschikbaar zijn. Er is 
in beide gevallen een aantal bewerkingen nodig, voor we het gehele model met cij-
fers kunnen vullen. Dit zorgt ervoor dat niet alle gegevens die we gebruiken in het 
geaggregeerde en in het gedesaggregeerde (of basis) model, even betrouwbaar zijn. 
Daarom is het belangrijk na te gaan in hoeverre de uitkomsten van het model gevoe-
lig zijn voor verandering in deze gegevens. Dat doen we door een aantal varianten te 
berekenen. 

2 Het gedesaggregeerde basismodel werkt niet met zrs-producten, maar met  
scp-pakketten (zie hoofdstuk 3). Omdat er een een-op-eenrelatie bestaat tussen 
de zrs-producten en de scp-pakketten, gaat er bij deze overgang geen informatie 
verloren.
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5.3 Het aantal gebruikers en hun kenmerken

5.3.1 Rol van het gebruik en opzet paragraaf 
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, speelt de variabele ‘gebruik’ op een aantal 
manieren een rol in het model. Ten eerste is er het gebruik op 31 december in het  
basisjaar 2000, dat dient als startwaarde. Ten tweede is het gebruik een van de uit-
komsten van de jaarlijkse ramingen. En daarnaast dient het gebruik ook nog als 
basis voor de hoogte van de uitstroom en de doorstroomvraag, omdat die gedefini-
eerd zijn als percentage van het gebruik. Over de uitstroom en de doorstroomvraag 
wordt gerapporteerd in paragraaf 5.6 en 5.7.

In paragraaf 5.3.2 geven we de cijfers voor het gebruik in het basisjaar 2000, zowel 
op het geaggregeerde als op het gedesaggregeerde niveau. Bovendien wordt aange-
geven welke zorgproducten ‘verborgen’ zitten in de scp-pakketten. 

5.3.2 Aantallen gebruikers 
In deze paragraaf wordt het aantal mensen bepaald dat gebruikmaakt van de door 
ons onderscheiden scp-pakketten, met 2000 als basisjaar. De gebruikscijfers in het 
gedesaggregeerde model zijn afgeleid uit een landelijke studie, waarin alle cliënten 
in de gehandicaptenzorg zijn getypeerd aan de hand van vraaggestuurde-bekostings-
modulen (vgb-modulen). Deze gegevens zijn verzameld in het zip-bestand. Voor 
een uitgebreide beschrijving van de vgb-modulen wordt verwezen naar Coolen et al. 
(1999). De gegevens hebben, naar alle waarschijnlijkheid, betrekking op 2002. Ver-
ondersteld wordt dat de cijfers van 31 december 2000 daar niet veel van afwijken.

De gebruikscijfers op het geaggregeerde niveau zijn gebaseerd op vgn (2002).

Gedesaggregeerde cijfers
Om de gedesaggregeerde aantallen gebruikers uit het zip-bestand te kunnen pre-
senteren, is een omzetting gemaakt van de vgb-producten, via zrs-producten, naar 
scp-pakketten. Die omzetting is beschreven in hoofdstuk 3. In tabel B5.1 van bijlage 
B5.1 wordt duidelijk dat de in dit rapport gebruikte omzetting van vgb-producten 
naar zrs-woonproducten sterk lijkt op de door Prismant gebruikte omzetting.3 

3 De omzetting van Prismant wordt niet gebruikt, omdat deze een te hoog 
aggregatieniveau heeft en omdat de producten die niet over wonen gaan er niet in 
opgenomen zijn.
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Er bevinden zich ruim 75.000 cliënten in het landelijke zip-bestand. Dat aantal ver-
schilt nauwelijks van het getal dat we vinden in vgn (2002) voor de geaggregeerde 
cijfers voor het totaalaantal gebruikers (77.000, zie tabel 5.5), hoewel beide cijfers uit 
verschillende bronnen komen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het zip-bestand 
representatief en zelfs bijna volledig ‘dekkend’ is.4

Omdat cliënten meer dan één product kunnen ontvangen, zijn er zogenaamde 
(samengestelde) scp-pakketten geconstrueerd (zie hoofdstuk 3). De verdeling van 
deze scp-pakketten staat vermeld in tabel 5.3. Ongeveer drie kwart van de mensen 
die woontype 1 ontvangen, heeft daar ook dagbesteding bij; eenzelfde aandeel ont-
vangt ook de woontypen 2 en 3. Ongeveer de helft van de ontvangers van woontype 4 
heeft dagbesteding, en nog maar 35% van de ontvangers van woontype 5. Dat lijkt in 
eerste instantie merkwaardig, omdat voor bewoners van een algemene zorginstel-
ling een woonindicatie altijd vergezeld moet gaan van een dagbestedingsindicatie, 
maar misschien hebben de mensen in deze lichtere woonvormen vaker dagbesteding 
of werk via de sociale werkplaatsen (SW). Dat zal zeker gelden voor de cliënten die 
(intensief) begeleid zelfstandig wonen, van wie nog maar ruim 10% ook een dag-
bestedingsindicatie heeft.5 

Van de 30.000 cliënten met dagbesteding (tabel 5.3) hebben, gebaseerd op de zip-
gegevens, ruim 15.000 die zonder een indicatie voor wonen. Dit aantal komt over-
een met het aantal dat berekend is op basis van de geaggregeerde cijfers. Een derde 
van de cliënten die begeleiding ontvangen, ontvangt die zonder dat ze ook nog een 
woon- of dagbestedingsproduct ontvangen.

4 Van de cliënten in het landelijke zip-bestand zijn er enkele honderden (ongeveer 
1%) die mogelijk niet tot de verstandelijk-gehandicaptensector horen omdat ze 
een kenmerk ‘zintuiglijk of lichamelijk gehandicapt’ hebben. Omdat de gegevens 
verzameld zijn bij instellingen in de verstandelijk-gehandicaptensector, handhaven 
we deze gegevens toch bij de analyses. Daarnaast kunnen ruim 500 waarnemingen 
(1%) niet ingedeeld worden in een van de scp-pakketten, omdat er op essentiële 
productcodes geen waarde is ingevuld. Deze personen zijn niet meegeteld.

5 Dagbesteding en werk van sociale werkplaatsen is niet in het zip-bestand opgenomen 
en wordt in dit onderzoek dan ook niet meegenomen.
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Tabel 5.3  
Gebruik van samengestelde SCP-zorgpakketten op basis van ZIP-gegevens, 2002  
(in absolute aantallen en procenten)

aantal %

1.  woontype 1 met dagbesteding 5.329 7
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 1.597 2
3.  woontype 2 met dagbesteding 6.700 9
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 2.201 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 11.462 15
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 4.566 6
7.  woontype 4 met dagbesteding 1.863 3
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 1.485 2
9.  woontype 5 met dagbesteding 1.280 2
10. woontype 5 zonder dagbesteding 2.360 3
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met dagbesteding 617 1
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding cliënt of gezin 912 1
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 3.471 5
14. kortverblijf met dagbesteding 1.904 3
15. kortverblijf zonder dagbesteding 5.106 7
16. dagbestedingstype 1 of 3 6.948 9
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 3.243 4
18. dagbestedingstype 4 of 5 5.490 7
19. begeleiding cliënt of gezin 3.504 5
20. onderzoek en advies 1.962 3
21. behandeling/therapie 2.391 1
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 462 1
totaal 74.853 100

Bron: Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking

De ‘verborgen’ producten
Zoals al in hoofdstuk 3 besproken is, liggen aan de scp-pakketten vaak combinaties 
van zrs-producten ten grondslag. Het kan zijn dat een cliënt die getypeerd wordt 
als iemand die het scp-pakket woontype 1 met dagbesteding ontvangt, daarnaast 
ook nog begeleiding of advies ontvangt. In tabel 5.4 staat vermeld welke producten 
‘verborgen’ zijn in de scp-pakketcombinaties. De tabel laat zich als volgt lezen: van 
de mensen die scp-pakket 1 (woontype 1 met dagbesteding) gebruiken, heeft 90% 
dagbesteding type 1 of 3, 5% dagtype 2 of verlengde dagopvang, 8% dagtype 4 of 5, 
enzovoort.6 

6 Een cliënt kan meerdere vormen van dagbestedingstypen hebben, bijvoorbeeld vier 
dagen dagtype 1 en een dag dagtype 4.
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Tabel 5.4  
Weergave van verborgen producten in de SCP-zorgpakketten, op basis van het ZIP-bestand, 2002  
(in procenten)

SCP-zorgpakket

dag-
type  
1 of 3

dagtype 
2 of ver-
lengde 
dagop-
vang

dag-
type 
4 of 5

bege-
leiding

onder-
zoek

behan-
deling

beh. 
met 
verblijf

1.  woontype 1 met dagbesteding 90 5 8 5 51 96 69
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 0 0 0 14 32 68 69
3.  woontype 2 met dagbesteding 84 6 14 4 41 97 32
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 0 0 0 16 24 74 44
5.  woontype 3 met dagbesteding 83 2 20 7 35 98 12
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 0 0 0 15 11 81 18
7.  woontype 4 met dagbesteding 61 0 46 5 20 96 12
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 0 0 0 13 11 80 19
9.  woontype 5 met dagbesteding 42 0 69 14 24 94 14
10. woontype 5 zonder dagbesteding 0 0 0 17 8 81 17
11. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met dagbesteding 33 0 75 19 16 88 12
12. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen met begeleiding cliënt of gezin 0 0 0 100 5 81 10
13. (intensief) begeleid zelfstandig 
  wonen zonder dagbesteding of  
  begeleiding cliënt of gezin 0 0 0 0 5 79 7
14. kortverblijf met dagbesteding 30 62 12 26 40 84 39
15. kortverblijf zonder dagbesteding 0 0 0 11 4 28 5
16. dagbestedingstype 1 of 3 100 0 16 5 21 86 18
17. dagbestedingstype 2 of verlengde 
  dagopvang 0 100 0 24 61 94 64
18. dagbestedingstype 4 of 5 0 0 100 7 8 86 8
19. begeleiding cliënt of gezin 0 0 0 100 42 46 45
20. onderzoek en advies 0 0 0 0 100 63 61
21. behandeling/therapie 0 0 0 0 0 100 17
22. onderzoek, diagnostiek en  
  behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 100

Bron: Prismant/HHM( ZIP 2002) SCP-bewerking

Duidelijk is dat cliënten van de gehandicaptenzorg vooral behandeling, en in min-
dere mate ook begeleiding, onderzoek en behandeling met verblijf ontvangen in 
combinatie met een woontype en dagbesteding.7 Behandeling vindt plaats bij meer 
dan 80% van de cliënten met een woon- en/of dagbestedingsproduct. 

7 Het is niet uitgesloten dat er hier sprake is van een overschatting, die is ontstaan door 
strategisch invullen van de enquête.
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Geaggregeerde cijfers
Tabel 5.3 geeft de basisvariant weer van de gebruikscijfers zoals die in het gedesag-
gregeerde model staan. Hoe zien de geaggregeerde cijfers eruit? Daar wordt hier een 
antwoord op gegeven.

1 Verzorgd wonen. Het gebruik van het geaggregeerde pakket ‘verzorgd wonen’ wordt 
gemeten als het totaalaantal bewoners van algemene instellingen voor verstande-
lijk-gehandicaptenzorg en orthopedagogische centra. Het totaalaantal cliënten 
was op 31 december 2000 gelijk aan 36.545 (vgn 2002).

2 Beschermd wonen. Analoog wordt het totaalaantal gebruikers van het pakket 
‘beschermd wonen’ gemeten als het aantal bewoners van gezinsvervangende 
tehuizen en kindergezinsvervangende tehuizen. Het totaalaantal cliënten op 
31 december 2000 was gelijk aan 18.622 (vgn 2002).

3 Dagbesteding. Het aantal cliënten dat op 31 december 2000 gebruikmaakte van dag-
centra voor volwassenen of kinderdagcentra, is 19.782 (vgn 2002). Aangenomen 
is dat ongeveer 4% van de cliënten van verzorgd wonen en 30% van de cliënten van 
beschermd wonen dagbesteding ontvangen vanuit een dagcentrum.8 Het gaat hier 
om ruim 6800 cliënten. Dat houdt in dat bij benadering ongeveer 13.000 cliënten, 
die niet verzorgd of beschermd wonen, gebruikmaken van een dagcentrum.

4 Ambulante zorg. Ten slotte is getracht een schatting te maken van het aantal per-
sonen dat gebruikmaakt van de overige aanwezige gehandicaptenzorg. Dit is een 
restcategorie, die voornamelijk uit begeleiding bestaat, maar ook onderzoek of 
behandeling kan omvatten. Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van een van 
deze restcategorieën is onzeker. Wij hebben daar op de volgende manier een 
schatting van gemaakt. We hebben eerst een schatting gemaakt van het totaal-
aantal cliënten van de sector ‘verstandelijk gehandicapten’ en vervolgens hebben 
we daar de som van het aantal cliënten van verzorgd wonen, beschermd wonen en 
dagbesteding van afgetrokken. In vgn (2002) wordt het aantal cliënten op 83.000 
geschat. Dit aantal is inclusief lichamelijk gehandicapten. Als die ervan afgetrok-
ken worden, resteert een aantal van bijna 77.000 cliënten. Dat levert een schatting 
van de restcategorie op van 8.833, afgerond naar 9.000. Vooral deze schatting is 
met grote onzekerheid omgeven. 

In tabel 5.5 zijn de getallen nog eens op een rijtje gezet. 

8 Verzorgd wonen is berekend op basis van vgn (2002). Omdat er nauwelijks cliënten 
van orthopedagogische centra zijn die dagbesteding ontvangen, is de berekening 
alleen gebaseerd op de aivg’s. Beschermd wonen is bepaald op basis van een 
schatting van de directie Gehandicaptenbeleid (dgb).
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5.3.3 Vergelijken van gedesaggregeerde en geaggregeerde gebruikscijfers
Tabel 5.5 geeft de gebruikscijfers in het geaggregeerde model en tabel 5.4 de 
gebruikscijfers in het gedesaggregeerde model. Hoe verhouden deze gedesaggre-
geerde cijfers zich met de geaggregeerde cijfers? Dat kunnen we zien als we de gedes-
aggregeerde cijfers optellen tot geaggregeerde cijfers. Als we dat doen op de manier 
die we in paragraaf 3.2 besproken hebben, genereren de zip-cijfers de uitkomsten 
die te vinden zijn in tabel 5.6.

Tabel 5.5  
Aantal gebruikers van gehandicaptenvoorzieningen, 2002 (in absolute aantallen)

aantallen

totaalaantal cliënten in zorg 77.000
aantal cliënten van verzorgd wonen 36.545
aantal cliënten van beschermd wonen 18.622
aantal cliënten van dagbesteding dat niet verzorgd of beschermd woont 13.000
restgroep (o.a. begeleiding, onderzoek of behandeling)  9.000

Bron: VGN (2002) SCP-bewerking

Tabel 5.6  
Vergelijking van gebruiksgegevens uit ZIP-bestand en VGN (2002), 2002 (absolute aantallen)

SCP-zorgpakketten

tot voorzieningenniveau 
opgetelde gedesaggregeerde 
gegevens

 geaggregeerde 
gegevens

verzorgd wonen 1 t/m 5, 14, 15 34.299 36.545
beschermd wonen 6 t/m 13 16.554 18.622
dagbesteding 16 t/m 18 15.681 13.000
ambulante zorg 19 t/m 22  8.319 9.000
totaal 1 t/m 22 74.853 77.000

Bron: Prismant/HHM(ZIP 2002); VGN (2002) SCP-bewerking

De opgetelde aantallen van de zip-gegevens liggen voor verzorgd en beschermd wonen 
iets lager dan de geaggregeerde aantallen, maar de verschillen zijn beperkt. Wellicht 
ten overvloede: voor de variant met het geaggregeerde model worden de cijfers uit de 
laatste kolom van tabel 5.6 gebruikt. De cijfers uit de tweede kolom worden als zodanig 
niet gebruikt, maar zijn hier slechts weergegeven ter vergelijking. 
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Variant om aantallen gebruikers op pakketniveau te aggregeren naar aantallen op  
voorzieningenniveau
Simpelweg optellen van de aantallen gebruikers van de (gedesaggregeerde) scp-
pakketten die volgens de in hoofdstuk 3 gekozen indeling bij elkaar horen, geeft de 
gewenste (geaggregeerde) cijfers. Maar er kan ook een vertaling gehanteerd worden 
die gebaseerd is op de informatie over welke zorgleveraars welke producten leveren. 
De aantallen gebruikers van de scp-pakketten worden dan nog eens gewogen met de 
kans dat een bepaald zorgproduct wordt geleverd door een bepaalde leverancier. 

In het zip-bestand is bekend van welk type instelling de cliënt zorg betrekt. Die 
informatie kan ons helpen bij de interpretatie van de scp-pakketten. Uit tabel 5.7 
blijkt dat 87% van de cliënten met woontype 1 en dagbesteding die ontvangt van een 
algemene zorginstelling (azi), 3% ontvangt die van een azi en een dagbestedings-
centrum (dvo) tegelijk, 5% van een gezinsvervangend tehuis (gvt) en dvo tegelijk, 
en 1% van alleen een dvo. De onbekende zorgleveraars (4% bij woontype 1 en dag-
besteding) zijn waarschijnlijk weer voor een aanzienlijk deel de Sociaal pedagogische 
diensten (spd’s). 
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Tabel 5.7  
Zorgleveraar naar samengestelde SCP-zorgpakketten, op basis van ZIP-bestand  
(horizontaal gepercenteerd)

AZI AZI GVT
GVT  
en DVO DVO

onbe-
kend overig

1.  woontype 1 met dagbesteding 87 3 0 5 1 4 1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 49 1 36 2 0 9 3
3.  woontype 2 met dagbesteding 81 4 1 6 1 6 1
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 39 0 46 1 0 11 2
5.  woontype 3 met dagbesteding 75 3 1 14 1 5 2
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 27 0 64 1 0 6 2
7.   woontype 4 met dagbesteding 62 3 1 26 2 5 1
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 17 0 63 4 0 12 3
9.  woontype 5 met dagbesteding 55 3 3 31 3 6 0
10. woontype 5 zonder dagbesteding 17 0 69 1 0 12 1
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met dagbesteding 33 2 5 38 10 12 1
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met begeleiding cliënt of gezin 19 0 37 0 1 40 2
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
  zonder dagbesteding of begeleiding cliënt  
  of gezin 8 0 49 3 0 39 1
14. kortverblijf met dagbesteding 12 4 1 5 58 18 2
15. kortverblijf zonder dagbesteding 37 0 13 0 5 44 1
16. dagbestedingstype 1 of 3 12 1 0 2 76 8 0
17. dagbestedingstype 2 of verlengde  
  dagopvang 6 2 0 0 84 8 1
18. dagbestedingstype 4 of 5 9 1 1 3 78 7 2
19. begeleiding cliënt of gezin 17 0 15 0 5 58 5
20. onderzoek en advies 35 0 2 0 5 57 1
21. behandeling/therapie 29 0 32 0 7 19 13
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling  
  met verblijf 5 0 33 1 5 48 9

Bron: Prismant/HHM(ZIP 2002) SCP-bewerking

Zoals verwacht, wordt het overgrote deel van de woonpakketten aangeboden door 
de azi’s. Duidelijk te zien is dat het zwaartepunt van de azi’s bij de zwaardere 
woontypen ligt, en dat azi’s vooral woontypen met dagbesteding aanbieden. Het 
zwaartepunt van het aanbod van de gvt ś ligt bij de lichtere woontypen zonder dag-
besteding. Het begeleid zelfstandig wonen wordt behalve door de azi’s en de gvt’s 
ook aangeboden door wat de vgb ‘onbekend’ noemt. Zeer waarschijnlijk vallen de 
spd’s daaronder. Dagbesteding (zonder wonen) wordt voor het grootste deel door 
dvo’s aangeboden en voor een klein deel door azi ś en ‘onbekend’ (spd’s). Bege-
leiding wordt vermoedelijk voor meer dan de helft door de spd’s gegeven, en voor 
het overige door azi’s en gvt’s. Onderzoek en advies wordt eveneens vermoedelijk 
voor meer dan de helft door de spd’s gedaan, en voor het overige door azi’s, terwijl 
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onderzoek met verblijf door ‘onbekend’ en gvt’s gegeven wordt. Behandeling vindt 
vooral in azi’s en gvt’s plaats.

Combinatie van de cijfers in tabel 5.3 met de informatie uit tabel 5.7 geeft de aantal-
len gebruikers in een alternatieve variant. In deze variant worden de 22 scp-pakket-
ten op een andere manier tot het voorzieningenniveau samengebracht. Daarbij is de 
invalshoek vooral door wie de zorg geleverd wordt. Laten we ter illustratie een reken-
voorbeeld geven. scp-pakket 1 wordt voor 87% door azi’s geleverd, scp-pakket 2 wordt 
voor 49% door azi’s geleverd. Voor alle scp-pakketten geeft tabel 5.7 de percentages 
van het aantal gebruikers dat zorg door de azi geleverd krijgt. Combinatie van dat 
percentage met het aantal gebruikers (tabel 5.3) geeft het aantal mensen dat zorg 
ontvangt door een azi. Zo kan berekend worden dat er 5419 (= 0,87 x 5329 + 0,49 x 
1597) mensen zijn die de eerste twee scp-pakketten van een azi ontvangen. Dat kan 
voor alle 22 pakketten berekend worden, wat de tot voorzieningen opgetelde aantal-
len gebruikers oplevert als gegeven in tabel 5.8.

Tabel 5.8  
Vergelijking van twee manieren van aggregeren van aantallen gebruikers op pakketniveau tot  
voorzieningenniveau, 2002 (absolute aantallen)

   SCP-zorgpakketten
met weging op basis 
van leveraars zorg 

indeling op  
inhoud zorg 

verzorgd wonen 1 t/m 22, gewogen met percentages uit 
kolom 1 en 2 van tabel 5.7

33.753 34.299

beschermd wonen 1 t/m 22, gewogen met percentages uit 
kolom 3 en 4 van tabel 5.7

17.141 16.554

dagbesteding 1 t/m 22, gewogen met percentages uit 
kolom 5 van tabel 5.7

12.443 15.681

ambulante zorg 1 t/m 22, gewogen met percentages uit 
kolom 6 en 7 van tabel 5.7 11.516 8.319

totaal 1 t/m 22 74.853 74.853

Bron Prismant/HHM( (ZIP 2002); VGN (2002) SCP-bewerking

Opvallend is dat de op twee verschillende manieren geaggregeerde cijfers, toch vrij 
dicht bij elkaar liggen. Dit geeft wat meer zekerheid over de cijfers van de gedesag-
gregeerde variant. 

5.3.4 Conclusie; rol en grootte van het gebruik
In paragraaf 5.3 zijn de vragen die aan het begin van dit hoofdstuk werden gesteld, 
wat het gebruik betreft, beantwoord. En dat waren: ‘welke waarden geven we aan 
het model mee en wat is de rol van elke grootheid?’. Om met het laatste te beginnen: 
het gebruik is een grootheid die eenmalig, alleen in het basisjaar, wordt ingevuld. 
Daarna geeft het model de waarde van het gebruik elk jaar als uitkomst. Het ant-
woord op de vraag ‘welke cijfers gaan we gebruiken in het model?’ komt wat betreft 
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het gedesaggregeerde model uit tabel 5.3. Voor de variant met geaggregeerde cijfers 
zijn de vgn-cijfers gehanteerd (tabel 5.5), omdat aan deze cijfers op dit niveau de 
minste onzekerheid kleeft. 

Vergelijking van de cijfers op geaggregeerd niveau met de tot geaggregeerd niveau 
opgetelde pakketcijfers, laat zien dat het aantal gebruikers dat berekend is op basis 
van de ene gegevensbron vrij goed spoort met de aantallen gebruikers uit de andere. 
En datzelfde geldt voor de cijfers op pakketniveau die op een andere manier zijn 
opgeteld tot geaggregeerd niveau. Dat geeft enig vertrouwen in de betrouwbaarheid 
van de cijfers. 

5.4 Wachtlijsten

In deze paragraaf wordt kort herhaald welke twee soorten wachtlijsten we onder-
scheiden en hoe deze worden gebruikt in het model. En verder geven we de cijfers 
voor de wachtlijsten in het basisjaar 2000, zowel op het geaggregeerde als op het 
desaggregeerde (scp-pakket)niveau. Daarmee geven we voor de wachtlijsten het ant-
woord op de in paragraaf 5.1 gestelde onderzoeksvraag naar de rol van grootheden 
en de waarden die grootheden meekrijgen in het model.

Rol van de wachtlijsten en soorten wachtlijsten
Op de wachtlijsten staan mensen die wachten op het ontvangen van de zorg waarvoor 
ze geïndiceerd zijn. De wachtlijsten zijn grootheden in het model die eenmalig, 
alleen in het basisjaar, worden ingevuld. Vervolgens geeft het model als uitkomst de 
waarde van deze grootheden in de daaropvolgende jaren. De wachtlijst van nieuwe 
vragers bestaat uit mensen die wachten op een zorgpakket van de verstandelijk-
gehandicaptensector en die nog geen enkel zorgpakket ontvangen uit de verstandelijk-
gehandicaptenzorg. De wachtlijst van doorstroomvragers bestaat uit wachtenden 
op zorg die al een zorgpakket ontvangen. De zorg waarop ze wachten kan ook een 
uitbreiding zijn van de zorg die ze nu reeds ontvangen.

Gedesaggregeerde cijfers
Tabel 5.9 geeft de wachtlijst voor nieuwe vragers en voor doorstroomvragers op  
1 januari 2001. De wachtlijsten zijn gebaseerd op het zrs-bestand.
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Tabel 5.9 
Wachtlijsten per SCP-zorgpakket, peildatum 1 januari 2001 (aantal wachtenden)

wachtenden 
nieuwe vragers

wachtenden  
doorstroomvraag

wachtenden 
totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 125 177 302
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 222 21 243
3.  woontype 2 met dagbesteding 305 414 719
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 577 97 674
5.  woontype 3 met dagbesteding 321 511 832
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 930 224 1154
7.  woontype 4 met dagbesteding 261 662 923
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 1349 213 1562
9.  woontype 5 met dagbesteding 34 186 220
10. woontype 5 zonder dagbesteding 510 102 612
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 8 134 142
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding 
  cliënt of gezin 15 19 34
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder dag- 
  besteding of begeleiding cliënt of gezin 488 134 622
14. kortverblijf met dagbesteding 61 504 565
15. kortverblijf zonder dagbesteding 603 223 826
16. dagbestedingstype 1 of 3 280 157 437
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 412 397 809
18. dagbestedingstype 4 of 5 310 138 448
19. begeleiding cliënt of gezin 667 147 814
20. onderzoek en advies 35 7 42
21. behandeling/therapie 101 45 146
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 385 107 492
totaal 7999 4619 12.618

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Tabel 5.9 laat zien dat ruim 12.500 personen wachten op een zorgproduct uit de 
gehandicaptensector. Ruim een derde van hen ontvangt al zorg, de rest nog niet. 

De cijfers voor de wachtlijst van nieuwe vragers waarmee we de basisvariant van het 
model vullen, zijn de gegevens in de eerste kolom van tabel 5.9.9 De wachtenden die 
geen zorg ontvangen en dus op de wachtlijst nieuwe vragers staan, wachten vooral 
op woonproducten zonder (aparte) dagbesteding.10 Verder valt het grote aantal 
nieuwe wachtenden met een zorgvraag naar begeleiding op. Aangetekend moet 

9 De laatste kolom wordt niet in het model gebruikt.
10 Het is mogelijk dat dagbesteding later wordt geregeld of dat iemand al dagbesteding 

ontvangt buiten de gehandicaptenzorg (bv. via een sociale werkplaats).
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worden dat er onder de wachtenden zonder zorg mogelijkerwijs toch mensen zijn die 
wel zorg ontvangen. Dat zijn de mensen die verzorgd of beschermd zijn gaan wonen 
toen er nog geen indicaties werden afgegeven. Deze mensen zijn dus nooit geïndi-
ceerd, maar ontvangen al wel zorg. 

De cijfers voor de doorstroomwachtlijst zijn te vinden in de 22 x 22 matrix die in 
tabel B5.2 in bijlage B5.2 staat. Omdat deze tabel door zijn veelheid aan informatie 
bijna onleesbaar is, zijn de cijfers in de tweede kolom van tabel 5.9 samengevat tot 
het aantal mensen dat al zorg ontvangt en op de wachtlijst staat voor een bepaald 
pakket. Zo lezen we dat er 177 mensen zijn die op de wachtlijst staan voor woontype 
1 met dagbesteding en al een ander zorgproduct ontvangen. Opvallend is dat mensen 
die al zorg ontvangen, vooral wachten op een product in combinatie met dagbeste-
ding. Het lijkt erop dat ze al een woonproduct ontvingen en dagbesteding erbij geïn-
diceerd hebben gekregen. 

Tabel B5.2 leert ons dat het grootste deel van de mensen op de doorstroomwachtlijst 
daarop staan voor hetzelfde pakket. De mensen die een van de zwaardere woonpak-
ketten (1 tot en met 7) ontvangen, staan in overgrote meerderheid op de wachtlijst voor 
hetzelfde pakket,11 en anders voor een ander zwaar woonpakket. Van de mensen die 
een van de woonpakketten 8 tot en met 10 ontvangen, staat eveneens de meerderheid 
op de wachtlijst voor hetzelfde pakket, maar er is ook een niet verwaarloosbaar aantal 
mensen dat op de wachtlijst staat voor begeleid zelfstandig wonen. Er staan relatief 
weinig begeleid zelfstandig wonenden op de doorstroomwachtlijst. Daarentegen staan 
er op de doorstroomwachtlijst juist veel cliënten die kortverblijf ontvangen. Het meren-
deel van hen staat op de wachtlijst voor een ander pakket. De cliënten die kortverblijf 
en dagbesteding ontvangen, staan vooral op de wachtlijst voor een zwaarder woonpak-
ket met dagbesteding (pakket 3, 5 of 7) of voor dagbesteding. De cliënten die kortver-
blijf zonder dagbesteding ontvangen, staan echter op de wachtlijst voor een zwaarder 
woonpakket zonder dagbesteding (pakket 4, 6 of 8) of voor begeleiding of behandeling 
met verblijf. Ook van de wachtenden die dagbesteding ontvangen, wacht het merendeel 
op een ander pakket, en wel vooral op de woonpakketten met dagbesteding (1, 3, 5, 7) of 
kortverblijf. De wachtenden die begeleiding ontvangen, wachten vooral op kortverblijf, 
de wachtenden met onderzoek en verblijf vooral op een woonpakket zonder dagbeste-
ding.

 
De cijfers voor beide typen wachtlijsten zijn redelijk betrouwbaar. Ze zijn weliswaar 
regelrecht afgeleid uit de zrs-registratie, maar de meting van het huidige gebruik is 
daarin onzeker, wat de wachtlijstgegevens minder betrouwbaar maakt.12

11 Het gaat vaak om een uitbreiding van een zwaarder product met een lichter product. 

Omdat we kijken naar samengestelde scp-pakketten, blijven deze mensen vraag 
uitoefenen naar het pakket dat ze al gebruiken (het zwaardere product).

12 In het zrs-bestand staat informatie over indicaties van personen, maar het huidige 
gebruik van zorg is niet voor iedereen opgenomen in dit bestand.
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Geaggregeerde cijfers
Opgeteld tot het geaggregeerde niveau volgens de in hoofdstuk 3 aangegeven indeling, 
leveren de cijfers uit tabel 5.9 de wachtlijstcijfers op voor mensen met een nieuwe zorg-
vraag zoals getoond in tabel 5.10).

Tabel 5.10  
Wachtlijsten per zorgtype, peildatum 1 januari 2001 (aantal wachtenden met nieuwe zorgvraag)

wachtenden met nieuwe zorgvraag

verzorgd wonen 2214
beschermd wonen 3595
dagbesteding 1002
ambulante zorg 1188
totaal 7999

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

De meeste mensen wachten op beschermd wonen. Tabel 5.9 laat zien dat dit vooral 
mensen zijn die op woonpakket 8 wachten (1.349 van de 3.595 wachtenden voor 
beschermd wonen).

Tabel 5.11 toont de wachtlijstcijfers voor de geaggregeerde doorstroomwachtlijst. 
Deze tabel is een aggregatie van tabel B5.2 in bijlage B5.2.

Tabel 5.11  
Wachtlijsten per zorgtype, peildatum 1 januari 2001 (aantal wachtenden met doorstroomzorgvraag.

geïndiceerde zorg

huidige zorg verzorgd wonen beschermd wonen dagbesteding ambulante zorg totaal

verzorgd wonen 1424 174 227 123 1948
beschermd wonen 51 1242 0 0 1293
dagbesteding 394 187 435 0 1016
ambulante zorg 78 71 30 183 362
totaal 1947 1674 692 306 4619

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Tabel 5.11 wordt als volgt gelezen. Op de wachtlijst staan 1948 mensen die verzorgd 
wonen ontvangen. Daarvan wachten 1424 mensen op een pakket dat ook onder ver-
zorgd wonen valt, 174 mensen wachten op beschermd wonen, enzovoort. De meeste 
mensen op de doorstroomwachtlijst zijn mensen die nu verzorgd of beschermd 
wonen ontvangen en die op de wachtlijst staan voor eenzelfde type zorg.13 

13 Dit betreft vaak een uitbreiding van de huidige zorg. Het kan hierbij gaan om een 
hogere intensiteit of een uitbreiding met een ander product, bijvoorbeeld begeleiding.



120 Invulling model: werkelijke waarden, wachtlijsten, capaciteit, uitstroom en doorstroom

Conclusie
De wachtlijsten zijn grootheden die eenmalig, alleen in het basisjaar, worden inge-
vuld. Het model geeft als uitkomst de waarde van deze grootheden in de daaropvol-
gende jaren.

Het aantal mensen op de wachtlijst van nieuwe vragers is ongeveer 8000; dat is iets 
meer dan 60% van het totaalaantal wachtenden. Zij wachten vooral op een woonpak-
ket. Er staan ongeveer 4600 mensen op de doorstroomwachtlijst; 60% van hen wacht 
op eenzelfde pakket als ze nu hebben. Alleen de cliënten die kortverblijf, dagbesteding 
of begeleiding ontvangen, wachten op iets anders. De eerste twee groepen wachten 
voornamelijk op een zwaarder woonpakket, de wachtenden die begeleiding ontvangen, 
wachten vooral op kortverblijf. De informatie over de wachtlijst is voldoende om het 
gedesaggregeerde model te vullen. De cijfers zijn redelijk betrouwbaar.

5.5 Capaciteit

In deze paragraaf wordt kort herhaald hoe we capaciteit gedefinieerd hebben en hoe 
zij wordt gebruikt in het model. En verder geven we de cijfers voor veronderstelde 
groei in de capaciteit tussen 2001 en 2020, zowel op het geaggregeerde als op het 
gedesaggregeerde (scp-pakket)niveau en zowel voor de demogroei- als voor de 
trendgroeiraming. Daarmee geven we voor de capaciteit het antwoord op de in para-
graaf 5.1 gestelde onderzoeksvraag naar de rol van grootheden en de waarden die 
grootheden meekrijgen in het model.

Rol en definitie van capaciteit
In paragraaf 3.5 is aangegeven dat het gebruik van een zorgpakket niet groter kan zijn 
dan de hoeveelheid die er wordt aangeboden. In het model noemen we deze aangebo-
den hoeveelheid ‘capaciteit’. Het is echter niet de capaciteit zelf die een rol speelt in het 
model, maar het is de capaciteitsuitbreiding. Deze wordt uitgedrukt in het aantal extra 
cliënten waarvoor een plaats beschikbaar is. Elk jaar opnieuw wordt bekeken hoeveel 
capaciteitsuitbreiding er is en hoeveel extra cliënten daarmee zijn te helpen.

Van de capaciteitsuitbreiding hebben we voor elk jaar waar we een raming van maken, 
een waarde nodig die uitgedrukt is in een percentage van het gebruik van dat jaar. We 
hebben dus een tijdreeks van waarden nodig die net zo lang is als de ramingsperiode. 
Wat er aan gegevens beschikbaar is over capaciteit, betreft daarentegen de groei op 
voorzieningenniveau in de jaren 1990-1999 (College Tarieven Gezondheidszorg, ctg 
te vinden in Prismat (2000)). Dat betekent dat er vertaalslagen nodig zijn om tot de 
benodigde gegevens te komen. Ten eerste moet er een vertaling komen van groei in 
het verleden naar verwachte groei in de toekomst, en ten tweede moet er een vertaling 
komen van de capaciteitsgroei op voorzieningenniveau naar scp-pakketniveau. In het 
navolgende zullen deze vertaalslagen behandeld worden.
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Hoeveelheid capaciteitsuitbreiding
Er is voor de berekening van de capaciteitsuitbreiding uitgegaan van de uitbreiding 
van de toegelaten capaciteit op voorzieningenniveau, uitgedrukt in plaatsen. Met 
plaatsen wordt in deze context bedoeld: plaatsen voor behandeling en verblijf (veelal 
verzorgd wonen), plaatsen voor alleen verblijf (beschermd wonen) en dagbestedings-
plaatsen. Het woord ‘toegelaten’ betekent dat deze plaatsen zijn gefinancierd door de 
overheid. Tabel 5.12 geeft de toename weer van het aantal toegelaten plaatsen tussen 
1990 en 1999. De veronderstelling die aan de keuze van deze periode ten grondslag 
ligt, is dat de groei in de jaren 1990-1999 beschouwd kan worden als een soort even-
wichtsgroei, waarin niet de ‘waan van de dag’ overheerst.14 

Tabel 5.12  
Capaciteitsgroei per jaar, naar voorziening, 1990-1999 (in procenten)

percentuele groei in 1990-99

verzorgd wonen 1,8
beschermd wonen 3,9
dagbesteding 3,3
ambulante zorg 2,4

Bron: Prismant (2000) SCP-bewerking

Vertaling groei in verleden naar groei in toekomst
Er is voor gekozen om de toekomstige trend in de capaciteit te laten afhangen van 
de gerealiseerde groei over de periode 1990-1999. Dit geeft aan wat er in de toekomst 
gebeurt bij ongewijzigd beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat verondersteld is dat er 
elk jaar in termen van cliënten 1,8% meer plaatsen verzorgd wonen bijkomen. 

 
De veronderstelde waarde van de capaciteitsgroei voor de jaren 2001-2020 is met 
grote onzekerheid omgeven, zelfs als er sprake zou zijn van ongewijzigd beleid. De 
onzekerheid komt voort uit de onduidelijkheid over de capaciteitsgegevens: het is 
moeilijk te achterhalen wat de capaciteitsuitbreiding in het verleden is geweest, en 
het is bijvoorbeeld ook heel onduidelijk op welke manier de wachtlijstgelden hebben 
geleid tot capaciteitsuitbreiding. 

Vertaling van capaciteitsgroei op geaggregeerd niveau naar scp-pakketniveau
De capaciteit is alleen op geaggregeerd niveau bekend. Om het gedesaggregeerde 
model met cijfers van deze grootheden te vullen, is een vertaalslag nodig van geag-
gregeerd niveau naar zrs-product. We gebruiken hiervoor weer dezelfde vertaalslag 
die ook in tabel 5.6 staat. Verzorgd wonen bestaat uit de klassieke woonproducten en 
uit kortverblijf. We hebben verondersteld dat er meer capaciteitsgroei zal zijn bij 

14 Deze waan van de dag is wel te zien als alleen gekeken wordt naar de 
capaciteitsontwikkeling in de laatste twee jaar (1998 en 1999).
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kortverblijf dan bij de woonvoorzieningen, omdat extra plaatsen voor kortverblijf 
goedkoper zijn en omdat naar verwachting de vraag naar kortverblijf de komende jaren 
sterk zal toenemen. Tevens hebben we verondersteld dat eenvijfde deel van de voorzie-
ning verzorgd wonen uit kortverblijf bestaat (tabel 5.3). Dat geeft de waarden van capa-
citeitsuitbreiding, uitgesplitst naar scp-pakket, zoals in tabel 5.13 wordt vermeld. Deze 
waarden corresponderen dus niet een op een met de waarden in tabel 5.12, omdat de 
verdeling van de capaciteitsuitbreiding niet gelijkelijk is verdeeld over alle pakketten.

Tabel 5.13 
Capaciteitsuitbreiding van SCP-zorgpakketten, 2001-2020 (jaarlijkse groeipercentages)

SCP-zorgpakket groeipercentage

1.  woontype 1 met dagbesteding 1,03
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 1,03
3.  woontype 2 met dagbesteding 1,03
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 1,03
5.  woontype 3 met dagbesteding 1,03
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 3,1
7.  woontype 4 met dagbesteding 3,1
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 3,1
9.  woontype 5 met dagbesteding 3,1
10. woontype 5 zonder dagbesteding 3,1
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met dagbesteding 8,8
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding cliënt of gezin 8,8
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 8,8
14. kortverblijf met dagbesteding 4,1
15. kortverblijf zonder dagbesteding 4,1
16. dagbestedingstype 1 of 3 3,3
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 3,3
18. dagbestedingstype 4 of 5 3,3
19. begeleiding cliënt of gezin 2,4
20. onderzoek en advies 2,4
21. behandeling/therapie 2,4
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 2,4

Bron: Prismant (2000) SCP-bewerking

Conclusie
Voor de invulling van het model is voor elk jaar tussen 2001 en 2020 de hoeveelheid 
capaciteitsuitbreiding bepaald in termen van extra cliënten die daarmee geholpen 
kunnen worden. De veronderstelde jaarlijkse groei in percentages van de capaci-
teit, is voor het geaggregeerde model gegeven in tabel 5.12. Deze cijfers zijn niet 
zo betrouwbaar, doordat de gegevens over capaciteitsuitbreiding in het verleden 
moeilijk zijn te achterhalen. De veronderstelde jaarlijkse groei in percentages van 
de capaciteit voor de scp-pakketten zijn gegeven in tabel 5.13. Deze cijfers zijn nog 
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minder betrouwbaar, doordat er ook nog een vertaling van geaggregeerd niveau naar 
pakketniveau voor nodig was.

5.6 Uitstroom

Met uitstroom worden alle personen bedoeld die geen zorg meer ontvangen in de 
verstandelijk-gehandicaptensector. Zij zijn gestorven of ontvangen zorg die valt 
buiten de door de awbz gefinancierde verstandelijk-gehandicaptensector. In het 
model is de uitstroom in een jaar een grootheid die een vast percentage vormt van 
het in het model berekende gebruik van dat jaar. Daarom is van de uitstroom alleen 
het percentage van het gebruik in het basisjaar 2000 nodig. 

Hoogte uitstroom
De uitstroomcoëfficiënten zijn gebaseerd op het Brancherapport gehandicaptenzorg 
(Prismant 2000). Vastgesteld is hoe lang de gemiddelde verblijfsduur is in een voor-
ziening. Op basis daarvan is berekend hoeveel procent van de gebruikers in een jaar 
de betreffende voorziening verlaat. Men kan de voorziening verlaten en doorstromen 
naar een andere voorziening in de gehandicaptenzorg, of echt uitstromen. De door-
stroom is gebaseerd op de doorstroompercentages uit het zrs (zie § 5.7).

In tabel 5.14 worden de gemiddelde verblijfsduur, gemiddelde totale uitstroom, 
gemiddelde doorstroom en de daaruit berekende gemiddelde uitstroom uit de drie 
voorzieningen gegeven. 

Tabel 5.14  
Berekening van uitstroomcijfers, 1998 (in jaren en procenten)

gemiddelde 
verblijfsduur 
in jaren

totale  
uitstroom (%) doorstroom (%) uitstroom (%)

algemene instellingen 17 5,8 1,4 4,4
gezinsvervangende tehuizen 11 9 0,3 8,7
dagbesteding 10 14,8 6,1 8,7

Bron: Prismant (2000)

De uitstroom uit de algemene instellingen wordt toeberekend aan het geaggregeerde 
pakket ‘verzorgd wonen’, de uitstroom uit de gezinsvervangende tehuizen wordt 
toeberekend aan het geaggregeerde pakket ‘beschermd wonen’. Het uitstroomper-
centage van de ambulante zorg is onbekend en is vastgesteld op 20%. Ook de andere 
uitstroompercentages zijn niet zo betrouwbaar, doordat de uitstroompercentages 
zijn berekend op basis van de verblijfsduur en doordat de uitstroompercentages 
alleen op voorzieningenniveau te berekenen zijn. Om de gevoeligheid van de uitkom-
sten voor het uitstroompercentage te bepalen, zal een tweetal varianten berekend 
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worden met andere percentages (zie hoofdstuk 7). In de eerste variant worden uit-
stroomcijfers gebruikt die berekeningen15 zijn van de uitstroom zoals die vermeld is 
in de landelijke tabellen cliëntenregistraties (vgn 2002). In de tweede variant wordt 
uitgegaan van een puur op demografie gebaseerde toename van het aantal nieuwe 
vragers, en daarbij hoort dan ook een puur op demografie gebaseerde uitstroom. In 
bijlage B5.3 staan de uitstroomcijfers vermeld die bij deze varianten horen. 

De uitsplitsing van de uitstroompercentages naar scp-pakketten gebeurt zoals 
beschreven is in hoofdstuk 3. De uitstroompercentages op basis van Prismant (2000) 
zijn te vinden in tabel 5.15.

Tabel 5.15  
Uitstroom uit SCP-zorgpakketten, 2001-2020 (in procenten)

SCP-zorgpakket % van gebruik

1.  woontype 1 met dagbesteding 4,4
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 4,4
3.  woontype 2 met dagbesteding 4,4
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 4,4
5.  woontype 3 met dagbesteding 4,4
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 8,7
7.  woontype 4 met dagbesteding 8,7
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 8,7
9.  woontype 5 met dagbesteding 8,7
10. woontype 5 zonder dagbesteding 8,7
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met dagbesteding 8,7
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding cliënt of gezin 8,7
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 8,7
14. kortverblijf met dagbesteding 4,4
15. kortverblijf zonder dagbesteding 4,4
16. dagbestedingstype 1 of 3 8,7
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 8,7
18. dagbestedingstype 4 of 5 8,7
19. begeleiding cliënt of gezin 20
20. onderzoek en advies 20
21. behandeling/therapie 20
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 20

Bron: Prismant (2000) SCP-bewerking

15 De uitstroompercentages uit de lrz zijn zo hoog dat wij ze niet realistisch achten; 
daarom zijn er berekeningen op toegepast.
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Conclusie
Voor de invulling van het model is voor elk jaar tussen 2001 en 2020 de uitstroom 
bepaald als percentage van het aantal gebruikers. De uitstroompercentages worden 
verondersteld constant te zijn over de tijd en zijn voor verzorgd wonen, beschermd 
wonen, dagbesteding en ambulante zorg gelijk aan respectievelijk 4,4%, 8,7%, 7,7% 
en 20%. Deze cijfers zijn vrij onzeker. De uitstroompercentages van de scp-pakket-
ten zijn gegeven in tabel 5.15. Deze cijfers zijn nog minder betrouwbaar, doordat er 
ook nog een vertaling van voorzieningenniveau naar productniveau voor nodig was.

5.7 Doorstroomvraag

Zoals al in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, is de vraag naar zorg onderverdeeld in de 
vraag naar zorg van mensen die al zorg ontvangen (doorstroomvraag) en de vraag 
naar zorg van mensen die nog geen zorg ontvangen (nieuwe vraag). De vraag naar 
een zorgpakket betreft voor doorstromers niet zonder meer het geïndiceerde pakket. 
Soms wordt een persoon opeenvolgend geïndiceerd voor verschillende producten, 
waarbij de eerder afgegeven indicatie niet wordt vervangen, maar kan worden aan-
gevuld. Als iemand dagbesteding ontvangt en geïndiceerd wordt voor begeleiding, 
veronderstellen wij dat hij dagbesteding en begeleiding gaat ontvangen. Bij het ver-
werken van de gegevens proberen we hiermee rekening te houden. De huidige zorg 
bepaalt mede, samen met de geïndiceerde zorg, de gevraagde zorg van doorstro-
mers. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
– Wanneer de huidige zorg wonen en/of dagbesteding bevat, zal het gevraagde 

pakket altijd wonen en/of dagbesteding bevatten.
– Onder wonen verstaan we hier de vijf onderscheiden woontypen (in de eerste tien 

scp-pakketten) en begeleid zelfstandig wonen, en dus niet kortverblijf.

Uit tabel B5.4 in bijlage B5.4 kan worden opgemaakt hoe de combinaties van huidige 
zorg en geïndiceerde zorg worden omgezet in gevraagde zorg. In het model is de 
doorstroomvraag een grootheid die een vast percentage vormt van het gebruik. 
Daarom is van de doorstroomvraag alleen het percentage van het gebruik in het 
basisjaar 2000 nodig. 

Hoogte doorstroomvraag – gedesaggregeerd niveau
Tabel 5.16 geeft de aantallen nieuwe vragers en doorstroomvragers in 2001. De vraag 
is bepaald op basis van de afgegeven indicaties die in het zrs-bestand zijn geregi-
streerd. Door te kijken of er al eerder een indicatie is afgegeven, wordt het onder-
scheid gemaakt tussen nieuwe en doorstroomvraag.
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Tabel 5.16  
Aantal vragers, uitgesplitst in nieuwe en doorstroomvragers, 2001 (in absolute aantallen)

nieuwe vragers doorstroomvraag  totale vraag

1.  woontype 1 met dagbesteding 113 219 332
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 70 22 92
3.  woontype 2 met dagbesteding 159 393 552
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 168 80 248
5.  woontype 3 met dagbesteding 198 523 721
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 406 267 673
7.  woontype 4 met dagbesteding 157 647 804
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 564 300 864
9.  woontype 5 met dagbesteding 32 198 230
10. woontype 5 zonder dagbesteding 278 171 449
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met dagbesteding 15 251 266
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met begeleiding 
  cliënt of gezin 61 62 123
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 745 309 1.054
14. kortverblijf met dagbesteding 215 958 1.173
15. kortverblijf zonder dagbesteding 1196 506 1.702
16. dagbestedingstype 1 of 3 229 249 478
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 749 1007 1.756
18. dagbestedingstype 4 of 5 263 239 502
19. begeleiding cliënt of gezin 2115 535 2.650
20. onderzoek en advies 183 48 231
21. behandeling/therapie 286 136 422
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 639 241 880
totaal 8841 7361 16.202

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

In 2001 zijn er zo’n 16.000 personen die een indicatie hebben ontvangen. Daarvan 
ontvangt 45% al zorg (dit zijn 7361 personen). Die noemen we de doorstroomvragers. 
De overige 55% ontvangt in 2001 voor het eerst een indicatie. Dat ook de komende 
jaren er per jaar bijna 9000 mensen bijkomen die voor het eerst een indicatie ont-
vangen, is onwaarschijnlijk. Dat zou namelijk betekenen dat elk jaar 8% van de hele 
populatie van verstandelijk gehandicapten een nieuwe indicatie zou ontvangen. 
Binnen enkele jaren zou dan het aantal geïndiceerden groter zijn dan het aantal ver-
standelijk gehandicapten. Een deel van de verklaring van het hoge aantal indicaties 
ligt in het feit dat ook zwakbegaafden de laatste jaren toegang hebben gekregen tot 
de gehandicaptenvoorzieningen. Van die 16.000 vragers is een vijfde zwakbegaafd. 
In hoofdstuk 6 zal uitgebreid ingegaan worden op deze problematiek. 

Opvallend is dat de nieuwe vragers vooral pakketten zonder dagbesteding vragen en 
de doorstroomvragers vooral pakketten met dagbesteding. De nieuwe vragers vragen 
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vaker dan de doorstroomvragers begeleiding, begeleid zelfstandig wonen, onder-
zoek en behandeling, al dan niet met verblijf. 

Een kleine 3000 mensen hebben een doorstroomvraag naar de scp-woonpakketten  
(1-10) en nog eens 3000 naar de begeleid-zelfstandigwonenpakketten (11-13). De 
overgrote meerderheid heeft dus een doorstroomvraag naar wonen.

In tabel 5.17 is aangegeven naar welk pakket de doorstroomvragers vraag uitoefenen. 
Er zijn 128 mensen die scp-pakket 1 ontvangen en een doorstroomvraag naar dat-
zelfde pakket uitoefenen. Dat kan een herindicatie zijn, het kan zijn dat ze meer zorg 
vragen, dat er een andere zorgfunctie is bijgekomen of dat binnen het scp-pakket 1 
naar een andere functie wordt gevraagd. Er zijn bijna geen mensen (11) die met scp-
pakket 1 vraag uitoefenen naar een ander pakket. 

Tabel 5.17  
Aantal mensen met doorstroomvraag, naar SCP-zorgpakket, 2001 (in absolute aantallen)

naar zelfde 
pakket

naar ander 
pakket vooral naar pakket

1.  woontype 1 met dagbesteding 128 11
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 18 17 1
3.  woontype 2 met dagbesteding 236 11
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 52 15 3
5.  woontype 3 met dagbesteding 334 28
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 204 60 5
7.  woontype 4 met dagbesteding 426 57
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 186 70 7, 13
9.  woontype 5 met dagbesteding 125 43 11
10. woontype 5 zonder dagbesteding 105 55 9, 13
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 143 17 7, 9
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 49 52 13
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen zonder  
  dagbesteding of begeleiding cliënt of gezin 175 37 10
14. kortverblijf met dagbesteding 536 456 16, 17, 18, 3, 5, 7
15. kortverblijf zonder dagbesteding 384 387 4, 6, 8, 19, 21, 22
16. dagbestedingstype 1 of 3 178 197 1, 3, 5, 7, 14 
17. dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang 699 426 1, 3, 5, 14
18. dagbestedingstype 4 of 5 157 204 3, 5, 7, 9, 11, 14
19. begeleiding cliënt of gezin 405 408 6, 15, 17, 21, 22
20. onderzoek en advies 8 36
21. behandeling/therapie 39 26
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 90 71 6, 8, 
totaal 4677 2684

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking
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Er zijn drie soorten situaties:
1 Cliënten vragen meer van de soort zorg die ze al ontvangen. Dit geldt voor de 

meeste cliënten met een scp-woonpakket (1-10). Het gaat hier ook wel om een 
uitbreiding van een woonpakket zonder dagbesteding naar hetzelfde woonpakket 
met dagbesteding. Ook cliënten die kortverblijf (met of zonder dagbesteding), 
dagbesteding of begeleiding ontvangen, oefenen vraag uit naar het pakket dat ze 
al ontvangen. 

2 Cliënten vragen meer en zwaardere zorg. Cliënten met kortverblijf zonder dag-
besteding hebben vraag naar de zwaardere woonfuncties zonder dagbesteding, 
en cliënten met kortverblijf met dagbesteding hebben vraag naar de zwaardere 
woonfuncties met dagbesteding. Cliënten met dagbesteding vragen naar de 
zwaardere woonfuncties met dagbesteding of naar kortverblijf met dagbesteding. 
Cliënten met begeleiding vragen een woonfunctie of dagbesteding.

3 Cliënten vragen lichtere vormen van zorg. Bij de lichtere woonpakketten zonder 
dagbesteding (pakket 8 en 10) is er doorstroomvraag naar begeleid zelfstandig 
wonen. Cliënten met kortverblijf en dagbesteding vragen om alleen dagbesteding. 
Cliënten met kortverblijf zonder dagbesteding vragen om begeleiding, onderzoek 
en behandeling.

Zoals al eerder gemeld, wordt de doorstroomvraag in het model gebruikt als percen-
tage van het gebruik. Tabel B5.4 in bijlage B5.4 geeft de percentages weer.

Hoogte doorstroomvraag – geaggregeerd niveau
De geaggregeerde cijfers zijn tot stand gekomen door optellen van de gedesaggre-
geerde cijfers. In tabel 5.18 is de doorstroomvraag na correctie voor huidige zorg 
weergegeven op geaggregeerd niveau. Dat wil zeggen dat de huidige zorg samen met 
de geïndiceerde zorg, de gevraagde zorg van doorstromers bepaalt (zie ook het begin 
van deze paragraaf). Tabel B5.4 geeft de situatie vóór correctie voor huidige zorg 
weer. 

Tabel 5.18  
Doorstroomvraag na correctie voor huidige zorg, 2001

naar geïndiceerde zorg
verzorgd 
wonen

beschermd 
wonen dagbesteding

ambulante 
zorg totaal

vanuit
verzorgd wonen 1873 159 361 220 2613
beschermd wonen 57 1747 0 0 1804
dagbesteding 612 183 1066 0 1861
ambulante zorg 159 116 68 740 1083

totaal 2701 2205 1495 960 7361

Bron: CVZ/Prismant (2001) SCP-bewerking
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Omdat de eenheid op geaggregeerd niveau uit combinaties van pakketten bestaat, 
zien we hier – nog meer dan op gedesaggregeerd niveau – dat er veel mensen geïn-
diceerd worden voor een vorm van zorg die ze al ontvangen. Verder is er nog een 
aanzienlijke doorstroom te zien van dagbesteding naar verzorgd wonen. Dit komt 
doordat de nieuwe indicatie dan wonen met dagbesteding is.

Zoals al eerder is vermeld, wordt de doorstroomvraag in het model gebruikt als per-
centage van het gebruik. Dat levert op voorzieningenniveau de percentages op die te 
vinden zijn in tabel 5.19.

Tabel 5.19  
Doorstroomvraag van vier producten (in procenten van het gebruik)

naar geïndiceerde zorg
verzorgd wonen beschermd wonen dagbesteding ambulante zorg

vanuit
verzorgd wonen 5,13 0,44 0,99 0,60
beschermd wonen 0,31 9,38 0,00 0,00
dagbesteding 4,71 1,41 8,20 0,00

ambulante zorg 1,77 1,29 0,76 8,22

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Hoe is tabel 5.19 te lezen? Aan de linkerzijde is de huidige zorg genoemd en aan 
de rechterzijde de gewenste zorg. De tabel laat zien dat bijvoorbeeld 4,71% van de 
gebruikers van dagbesteding een vraag uitoefent naar een zwaarder woonpakket 
(verzorgd wonen). Deze tabel is gebruikt als invoer in het geaggregeerde model.

Conclusie
De doorstroomvraag is gedefinieerd als de zorgvraag in een bepaald jaar van mensen 
die al zorg ontvangen. Voor de invulling van het model is de doorstroomvraag 
bepaald als percentage van het aantal gebruikers. De veronderstelde percentages 
tussen 2001 en 2020 zijn constant over de tijd. Deze cijfers zijn gegeven in tabel 5.19 
en zijn redelijk betrouwbaar. De doorstroompercentages van de scp-pakketten zijn 
gegeven in tabel B5.4.

5.8 Alle cijfers op een rijtje

In het vorige hoofdstuk is het conceptmodel besproken, in dit hoofdstuk is aangege-
ven welke waarden we voor de verschillende grootheden gebruiken om het model te 
vullen.

De nieuwe en de doorstroomwachtlijst en het gebruik zijn grootheden die eenmalig, 
alleen in het basisjaar (2000), worden ingevuld. Het model geeft de waarde van deze 
grootheden in de daaropvolgende jaren als uitkomst. Van de nieuwe vraag en de 
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uitbreiding van de capaciteit hebben we een tijdreeks van waarden nodig die net zo 
lang is als de ramingsperiode (2001-2020). De uitstroom en de doorstroomvraag zijn 
grootheden die een vast percentage vormen van het in het model berekende gebruik. 
Daarvan zijn alleen percentages in het basisjaar nodig. Dit alles is samengevat in 
tabel 5.20.

Tabel 5.20  
Overzicht van de grootheden van het model waarbij wordt aangegeven of er alleen startwaarde 
nodig is of een hele tijdreeks

    basisjaar/vast percentage/ 
    tijdreeks

    invoer en/of uitkomst  
    van het model

gebruik basisjaar invoer (basisjaar), uitkomst 
(overige jaren)

wachtlijst doorstroom basisjaar invoer (basisjaar), uitkomst 
(overige jaren)

wachtlijst nieuw basisjaar invoer (basisjaar), uitkomst 
(overige jaren)

doorstroomvraag vast percentage invoer
uitstroom vast percentage invoer
capaciteitsuitbreiding tijdreeks invoer
nieuwe vraag tijdreeks invoer

 

Tabellen 5.21 en 5.22 geven een overzicht van de waarden van de grootheden die 
in het model gebruikt worden en de onzekerheid waarmee deze waarden omgeven 
zijn. Duidelijk is dat de meeste waarden met veel onzekerheid omgeven zijn, en dat 
betekent dat ook de uitkomsten van het model dat zullen zijn. Daarom wordt in 
hoofdstuk 7, waarin de ramingen besproken worden, niet één ‘superieure’ raming 
gepresenteerd, maar wordt een aantal varianten naast elkaar gezet. Een eerste ver-
eiste voor betrouwbaarder ramingen is dan ook dat de gegevensverzameling in de 
verstandelijk-gehandicaptensector beter op orde komt. 
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Tabel 5.21  
Overzicht van de waarde van en de onzekerheid over de gedesaggregeerde cijfers 

betrouwbaarheid    bron van onzekerheid voor waarde zie tabel

gebruik SCP-pakketten ++ vertaling van VGB-product naar 
SCP-pakket

5.3

nieuwe wachtlijst +++ meting van huidig gebruik van 
wachtenden

5.9

doorstroomwachtlijst +++ meting van huidig gebruik van 
wachtenden

B5.2

capaciteitsgroei + omrekening van plaatsen naar 
cliënten en van geaggregeerd naar 
SCP-pakketten

5.13

uitstroom + uitstroom naar andere zorg en 
omrekening van geaggregeerd naar 
SCP-pakketten

5.15

doorstroomvraag +++ meting van huidig gebruik van 
doorstroomvragers

B5.4

+: niet betrouwbaar, ++: niet zo betrouwbaar, +++: matig betrouwbaar, ++++: betrouwbaar

Tabel 5.22  
Overzicht van de waarde van en de onzekerheid over de geaggregeerde cijfers 

betrouwbaarheid     bron van onzekerheid voor waarde zie tabel

gebruik verzorgd en beschermd 
wonen

++++ 5.5

gebruik dagbesteding +++ inschatting percentage 
gebruikers dagbesteding dat 
intra- of semi-muraal woont

5.5

gebruik ambulante zorg + VGN en inschatting totaal-
aantal cliënten en inschatting 
gebruik dagbesteding 

5.5

nieuwe wachtlijst verzorgd wonen, 
beschermd wonen, dagbesteding 
en ambulante zorg

+++ meting van huidig gebruik van 
wachtenden

5.10

doorstroomwachtlijst verzorgd 
wonen, beschermd wonen, dagbe-
steding en ambulante zorg

+++ meting van huidig gebruik van 
wachtenden

5.11

capaciteitsgroei verzorgd wonen, 
beschermd wonen en dagbesteding

++ omrekening van plaatsen naar 
cliënten

5.12

capaciteitsgroei ambulante zorg + SCP-inschatting 5.12
uitstroom verzorgd wonen, 
beschermd wonen en dagbesteding

+ uitstroom naar andere zorg 5.14

uitstroom ambulante zorg
+

SCP-inschatting 5.14

doorstroomvraag verzorgd wonen, 
beschermd wonen, dagbesteding 
en ambulante zorg

+++ meting van huidig gebruik van 
doorstroomvragers

5.19

+: niet betrouwbaar, ++: niet zo betrouwbaar, +++: matig betrouwbaar, ++++: betrouwbaar
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In dit hoofdstuk is één belangrijke grootheid niet besproken waarvan wel een waarde 
nodig is voor de invulling van het model, namelijk de nieuwe vraag. In hoofdstuk 6 
worden ramingen van de nieuwe vraag gemaakt, die vervolgens als input voor het 
model dienen.  
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Bijlage B5.1 Relatie tussen enkelvoudige scp-woonpakketten en Prismant-  
  woonproducten

Tabel B5.1  
Relatie tussen enkelvoudige SCP-woonpakketten en Prismant-woonproducten (horizontaal gepercenteerd)

enkelvoudig 
SCP-pakket BZW IBZW

wonen 
met 
beg.

wonen 
met 
enige 
verz.

wonen 
met  
veel 
verz.

wonen 
met  
inten- 
sieve  
verz.

wonen, 
indiv.  
beg.,  
enige  
verz.

wonen, 
indiv.  
beg.,  
veel  
verz.

wonen 
inten- 
sieve 
gedrags- 
reg.

indiv.  
beg.  
buiten  
reg.  
norm.

 woontype 1 0 0 0 0 0 0 26 28 46 1
 woontype 2 0 0 16 34 29 20 0 0 0 1
 woontype 3 0 0 21 36 24 19 0 0 0 0
 woontype 4 0 0 0 77 19 4 0 0 0 1
 woontype 5 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
(intensief) 
begeleid zelf-
standig wonen 31 68 0 0 0 0 0 0 0 0
kortverblijfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Kortverblijf wordt door Prismant niet geclassificeerd in 99,7% van de gevallen. 
 
Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001); Prismant/HHM (ZIP 2002) SCP-bewerking
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Bijlage B5.2 Aantal wachtenden op zorg, uitgesplitst naar type zorg dat men  
  al ontvangt

Tabel B5.2  
Aantal mensen op doorstroomwachtlijst, 2001

geïndiceerde zorg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.  woontype 1 met 
  dagbesteding 115 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.  woontype 1 9 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.  woontype 2 met 
  dagbesteding 1 0 268 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4.  woontype 2 0 0 15 65 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5.  woontype 3 met  
  dagbesteding 0 0 3 0 315 0 15 0 4 0 3 0 0 0 0
6.  woontype 3 0 0 0 4 31 156 1 14 0 0 0 0 3 0 0
7.  woontype 4 met 
  dagbesteding 0 0 0 0 6 0 399 0 11 0 12 0 0 0 0
8.  woontype 4 0 0 2 1 0 2 37 147 1 14 0 0 20 0 0
9.  woontype 5 met  
  dagbesteding 0 0 0 0 4 0 7 0 99 0 17 0 0 0 0
10. woontype 5 0 0 0 0 2 0 0 3 10 52 0 0 14 0 0
11. begeleid zelfstan- 
  dig wonen met  
  dagbesteding 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0 74 0 0 0 0
12. begeleid zelfstan- 
  dig wonen met  
  overige begelei- 
  ding cliënt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 17 17 0 0
13. begeleid zelfstan- 
  dig wonen 0 0 0 1 0 1 0 3 1 12 1 2 72 0 0
14. kortverblijf met 
  dagbesteding 18 0 43 0 50 0 61 0 14 0 3 0 0 298 0
15. kortverblijf 0 3 0 21 2 27 4 24 0 6 0 0 2 5 158
16. dagbesteding 1/3 21 0 31 0 45 0 37 0 3 0 3 0 0 39 0
17. dagbesteding 2 of 
  verlengde 12 0 34 0 12 0 3 0 0 0 2 0 0 138 0
18. dagbesteding 4/5 1 0 10 0 32 0 87 0 35 0 17 0 0 19 0
19.  begeleiding 0 2 0 4 0 14 0 9 0 7 0 0 4 4 58
20. onderzoek en 
  advies 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1
21. behandeling/ 
  therapie 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22. onderzoek, diag- 
  nostiek, behande- 
  ling met verblijf 0 1 1 0 0 11 0 10 0 6 0 0 2 0 6
totaal 177 21 414 97 511 224 662 213 186 102 134 19 134 504 223

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001)
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Tabel B5.2 (vervolg)  
Aantal mensen op doorstroomwachtlijst, 2001

geïndiceerde zorg
16 17 18   19 20 21 22 totaal

1.  woontype 1 met dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 123
2.  woontype 1 0 0 0 0 0 0 0 25
3.  woontype 2 met dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 281
4.  woontype 2 0 0 0 0 0 0 0 90
5.  woontype 3 met dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 340
6.  woontype 3 0 0 0 0 0 0 0 209
7.   woontype 4 met dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 428
8.  woontype 4 0 0 0 0 0 0 0 224
9.  woontype 5 met dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 127
10. woontype 5 0 0 0 0 0 0 0 81
11. begeleid zelfstandig wonen met  
  dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 92
12. begeleid zelfstandig wonen met 
  overige begeleiding cliënt 0 0 0 0 0 0 0 39
13. begeleid zelfstandig wonen 0 0 0 0 0 0 0 93
14. kortverblijf met dagbesteding 33 128 53 0 0 0 0 701
15.  kortverblijf 5 8 0 52 4 19 48 388
16. dagbesteding 1/3 112 5 4 0 0 0 0 300
17. dagbesteding 2 of verlengde 2 240 1 0 0 0 0 444
18. dagbesteding 4/5 0 0 71 0 0 0 0 272
19. begeleiding 3 14 7 87 1 13 23 250
20. onderzoek en advies 2 0 0 0 0 1 2 12
21. behandeling / therapie 0 0 0 3 0 9 1 16
22. onderzoek, diagnostiek, behandeling  
  met verblijf 0 2 2 5 2 3 33 84
totaal 157 397 138 147 7 45 107 4619

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001)
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Bijlage B5.3 Varianten van uitstroompercentages

Tabel B5.3  
Uitstroom uit SCP-zorgpakketten, 2001-2020 (als percentage van het gebruik)

brancherapport LRZ demografie berekenda

1.  woontype 1 met dagbesteding 4,4 1,8 2,0 3,1
2.  woontype 1 zonder dagbesteding 4,4 1,8 2,0 9,4
3.  woontype 2 met dagbesteding 4,4 1,8 2,0 5,0
4.  woontype 2 zonder dagbesteding 4,4 1,8 2,0 19,5
5.  woontype 3 met dagbesteding 4,4 1,8 2,0 3,4
6.  woontype 3 zonder dagbesteding 8,7 2,0 2,0 11,7
7.  woontype 4 met dagbesteding 8,7 2,0 2,0 18,1
8.  woontype 4 zonder dagbesteding 8,7 2,0 2,0 41,0
9.  woontype 5 met dagbesteding 8,7 2,0 2,0 5,3
10. woontype 5 zonder dagbesteding 8,7 2,0 2,0 12,7
11. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  met dagbesteding 8,7 2,0 2,0 15,5
12. (intensief) begeleid zelfstandig wonen met  
  begeleiding cliënt of gezin 8,7 2,0 2,0 0,5
13. (intensief) begeleid zelfstandig wonen  
  zonder dagbesteding of begeleiding cliënt 
  of gezin 8,7 2,0 2,0 13,3
14. kortverblijf met dagbesteding 4,4 7,0 2,0 0,5
15. kortverblijf zonder dagbesteding 4,4 7,0 2,0 5,0
16. dagbestedingstype 1 of 3 8,7 8,7 3,0 2,5
17. dagbestedingstype 2 of verlengde  
  dagopvang 8,7 8,7 3,0 21,8
18. dagbestedingstype 4 of 5 8,7 8,7 3,0 2,9
19. begeleiding cliënt of gezin 20 20 7,0 5,2
20. onderzoek en advies 20 20 7,0 2,3
21. behandeling/therapie 20 20 7,0 4,8
22. onderzoek, diagnostiek en behandeling  
  met verblijf 20 20 7,0 49,0

a De uitstroomcijfers zijn berekend zodat de wachtlijst constant blijft; voor verdere uitleg zie § 7.3. 
 
Bron: Prismant (2000); VGN (2002) SCP-bewerking

De uitstroomcoëfficiënten zijn voor verzorgd wonen, beschermd wonen en dagbeste-
ding bepaald op 2,8%, 2,0% en 8,7%. De percentages voor beschermd en verzorgd 
wonen en dagbesteding zijn bewerkingen van de cijfers uit vgn (2002). Vastgesteld 
is hoeveel cliënten vertrokken zijn naar zorg buiten de verstandelijk-gehandicapten-
zorg. Daarbij opgeteld wordt het aantal cliënten dat overleden is. Deling daarvan 
door het totaalaantal cliënten geeft het benodigde uitstroompercentage. Van zowel 
beschermd als verzorgd wonen is de in vgn (2002) genoemde uitstroom naar de 
thuissituatie verbazingwekkend hoog (resp. 46% en 29%). Dit heeft wat betreft 
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verzorgd wonen vermoedelijk te maken met het grote aantal cliënten dat kortver-
blijf ontvangt en in de statistiek voor de verzorgd wonen verwerkt is. Omdat dit 
maar tijdelijke uitstroom is, hebben we dit niet als uitstroom opgevat. Wat betreft 
beschermd wonen zijn dit vermoedelijk mensen die begeleid zelfstandig gaan 
wonen, en ook hen hebben we niet gerekend tot echte uitstromers. 
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Bijlage B5.4 Percentage doorstroomvragers, uitgesplitst naar type zorg dat men  
  al ontvangt

Tabel B5.4  
Aantal mensen op doorstroomwachtlijst, 2001 (in procenten)

geïndiceerde zorg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  woontype 1 met  
  dagbesteding 2,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.  woontype 1 0,6 1,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3.  woontype 2 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.   woontype 2 0,0 0,0 0,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.  woontype 3 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,1 0,0 2,9 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
6.  woontype 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,5 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0
7.  woontype 4 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 22,9 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0
8.  woontype 4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,5 12,5 0,0 1,1 0,2 0,2
9.  woontype 5 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 9,8 0,0 2,5 0,0
10. woontype 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,3 4,4 0,0 0,0
11. begeleid zelfstandig 
  wonen met dag- 
  besteding 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 23,2 0,0
12. begeleid zelfstandig 
  wonen met overige 
  begeleiding cliënt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 5,4
13. begeleid zelfstandig 
   wonen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,3
14. kortverblijf met  
  dagbesteding 1,5 0,0 1,3 0,0 1,8 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
15. kortverblijf 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,2 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0
16. dagbesteding 1/3 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
17. dagbesteding 2 of 
  verlengde 0,6 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
18. dagbesteding 4/5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
19. begeleiding 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0
20. onderzoek en advies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
21. behandeling / therapie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. onderzoek, diagnotiek, 
  behandeling met  
  verblijf 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 4,5 0,0 1,7 0,0 0,0

totaal 0,3 0,0 0,5 0,1 0,7 0,4 0,9 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001)
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Tabel B5.4 (vervolg)  
Aantal mensen op doorstroomwachtlijst, 2001 (in procenten) 

geïndiceerde zorg
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 totaal

1.  woontype 1 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
2.  woontype 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
3.  woontype 2 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
4.  woontype 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
5.  woontype 3 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
6.  woontype 3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
7.  woontype 4 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
8.  woontype 4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
9.  woontype 5 met  
  dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
10. woontype 5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
11. begeleid zelfstandig 
  wonen met dagbesteding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
12. begeleid zelfstandig 
  wonen met overige 
  begeleiding cliënt 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
13. begeleid zelfstandig 
  wonen 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
14. kortverblijf met  
  dagbesteding 0,0 28,2 0,0 2,7 11,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1
15. kortverblijf 0,1 0,5 7,5 0,2 0,3 0,2 2,1 0,3 0,5 1,4 15,1
16. dagbesteding 1/3 0,0 0,9 0,0 2,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
17. dagbesteding 2 of  
  verlengde 0,0 8,9 0,0 0,1 21,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7
18. dagbesteding 4/5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
19. begeleiding 0,4 0,4 3,1 0,1 1,4 0,1 11,6 0,7 1,6 1,9 23,2
20. onderzoek en advies 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 2,2

21. behandeling / therapie 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,6 0,3 2,7
22. onderzoek, diagnostiek, 
  behandeling met verblijf 0,6 0,2 1,7 0,2 0,2 0,4 2,8 0,4 1,1 19,5 34,8
totaal 0,4 1,3 0,7 0,3 1,3 0,3 0,7 0,1 0,2 0,3 9,8

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001)

Voor de 22 pakketten resulteert een verdeling van de doorstroomvraag zoals in 
vorenstaande tabellen staat weergegeven. In het algemeen is het aantal herindicaties 
ten opzichte van het gebruik laag. Gemiddeld wordt bijna 10% van de gebruikers van 
zorgpakketten voor verstandelijk gehandicapten opnieuw geïndiceerd voor hetzelfde 
(ongeveer 6%) of een ander zorgpakket. In de situaties waarin een groter aandeel 
doorstroomindicaties wordt afgegeven, betreft dit vaak hetzelfde pakket als waar 
men al gebruiker van is. Bijvoorbeeld: 22,9% van de gebruikers van de combinatie 
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woontype 4 met dagbesteding krijgt hiervoor een nieuwe indicatie; ongeveer het-
zelfde aandeel gebruikers van begeleid wonen met dagbesteding wordt opnieuw 
voor dit pakket geïndiceerd. Bij dagbestedingstype 2 of verlengde dagopvang en bij 
kortverblijf met dagopvang wordt 30% respectievelijk 35% van de gebruikers voor 
hetzelfde pakket opnieuw geïndiceerd.

Transformatie van geïndiceerde zorg en huidige zorg naar doorstroomvraag
Uit tabel B5.5 kan worden opgemaakt hoe de combinaties van huidige zorg en geïn-
diceerde zorg worden omgezet in gevraagde zorg. De cellen in de tabel geven het 
nummer van de gevraagde zorg weer.
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Tabel B5.5  
Typenummers gevraagde zorg afgeleid uit huidige zorg en geïndiceerde zorg (horizontaal gepercenteerd)

typenummer huidige zorg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. woontype 1 met 
dagbesteding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. woontype 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3. woontype 2 met 

dagbesteding 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4. woontype 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
5. woontype 3 met 

dagbesteding 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6. woontype 3 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
7. woontype 4 met 

dagbesteding 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8. woontype 4 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
9. woontype 5 met 

dagbesteding 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10. woontype 5 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9
11. begeleid zelfstandig 

wonen met 
dagbesteding 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12. begeleid zelfstandig 
wonen met overige 
begeleiding cliënt 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

13. begeleid zelfstandig 
wonen 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11

14. kortverblijf met 
dagbesteding 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11

15. kortverblijf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16. dagbesteding 1/3 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11
17. dagbesteding 2 of 

verlengde 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11
18. dagbesteding 4/5 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11
19. begeleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20. onderzoek en advies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21. behandeling/ 

therapie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22. onderzoek, diagnos-
tiek, behandeling 
met verblijf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking
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Tabel B5.5 (vervolg)  
Typenummers gevraagde zorg afgeleid uit huidige zorg en geïndiceerde zorg (horizontaal gepercenteerd)

typenummer huidige zorg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. woontype 1 met 
dagbesteding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. woontype 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2
3. woontype 2 met 

dagbesteding 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4. woontype 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4
5. woontype 3 met 

dagbesteding 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6. woontype 3 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6
7. woontype 4 met 

dagbesteding 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8. woontype 4 8 8 7 8 7 7 7 8 8 8 8
9. woontype 5 met 

dagbesteding 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10. woontype 5 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10
11. begeleid zelfstandig 

wonen met  
dagbesteding 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12. begeleid zelfstandig 
wonen met overige 
begeleiding cliënt 12 12 11 12 11 11 11 12 12 12 12

13. begeleid zelfstandig 
wonen 13 13 11 13 11 11 11 13 13 13 13

14. kortverblijf met 
dagbesteding 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15. kortverblijf 12 13 14 15 14 14 14 15 15 15 15
16. dagbesteding 1/3 11 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17. dagbesteding 2 of 

verlengde 11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18. dagbesteding 4/5 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19. begeleiding 12 12 18 19 16 17 18 19 19 19 19
20. onderzoek en advies 12 13 18 20 16 17 18 20 20 20 20
21. behandeling/ 

therapie 12 13 18 21 16 17 18 21 21 21 21

22. onderzoek, diagnos-
tiek, behandeling 
met verblijf 12 13 18 22 16 17 18 22 22 22 22

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Voor de indeling in de vier hoofdpakketten staat in tabel B5.5 de geïndiceerde zorg 
naar de huidige zorg, vóór de correctie. Tabel 5.18 toont de situatie na correctie voor 
huidige zorg.16

16 Verschillen tussen tabel B5.5 en tabel 5.18 worden veroorzaakt door afrondingen tijdens de 
berekening van de gegevens.
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Tabel B5.6  
Geïndiceerde zorg naar huidige zorg, doorstroomvraag, 2001

geïndiceerde zorg
algemene 
instellingen

gezinsvervangende 
tehuizen dagbesteding overig totaal

algemene instellingen 1471 307 299 527 2604
gezinsvervangende tehuizen 117 1133 221 325 1796
dagbesteding 525 269 482 582 1858
overig 159 116 68 740 1083
totaal 2272 1825 1070 2174 7341

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

In percentages van het gebruik en uitgesplitst naar de 22 scp-pakketten levert dat 
tabel B5.4 op.
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6 Raming van de populatie van verstandelijk 
gehandicapten en de nieuwe vraag naar zorg

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoeveel nieuwe vragers er zich nu en in de toe-
komst elk jaar zullen melden. De nieuwe vragers zijn de vragers naar zorg die voor de 
eerste keer geïndiceerd zijn en nog geen zorg ontvangen in de awbz-gefinancierde 
verstandelijk-gehandicaptensector. In hoofdstuk 5 is van elke grootheid, behalve 
de nieuwe vraag, aangegeven wat haar rol in het model is en welke waarden eraan 
worden toegekend. In dit hoofdstuk wordt hetzelfde gedaan voor de nieuwe vraag. 
In het model geldt de nieuwe vraag als invoer. We hebben voor de nieuwe vraag een 
tijdreeks van waarden nodig die net zo lang is als de ramingsperiode.

In hoofdstuk 2 zijn de opkomst van het burgerschapsparadigma, het beschikbaar 
komen van extra gelden, het doorstromen van cliënten uit andere sectoren en admi-
nistratieve effecten genoemd als oorzaken van de sterke stijging in de vraag naar 
verstandelijk-gehandicaptenzorg. Bepalend voor de toekomstige groei in de vraag 
naar zorg is de inschatting in hoeverre deze oorzaken permanent dan wel tijdelijk 
van aard zijn. En daarnaast zou ook een toename van het aantal verstandelijk gehan-
dicapten voor de stijging in de vraag kunnen zorgen. In hoeverre er in de toekomst 
sprake zal zijn van een stijging in het aantal verstandelijk gehandicapten, wordt in 
paragraaf 6.2 besproken aan de hand van een populatieraming. In de daaropvol-
gende paragraaf (§ 6.3) worden ramingsvarianten van de nieuwe vraag besproken 
waaraan de populatieraming ten grondslag ligt. Dit noemen we demogroeivarianten, 
omdat we veronderstellen dat de groei in de nieuwe vraag gelijk opgaat met de demo-
grafische ontwikkeling. De demogroeivarianten van de nieuwe vraag verschillen 
in de inschattingen in hoeverre de gesignaleerde ontwikkelingen permanent dan 
wel tijdelijk van aard zijn. In welke mate de vraag in de toekomst zal toenemen als 
de ingezette ontwikkelingen doorzetten, komt in paragraaf 6.4 aan de orde. Deze 
paragraaf gaat daarmee in op trendgroeiraming van de nieuwe vraag. De trendgroei-
raming geeft aan hoeveel de vraag zou toenemen als het beleid en de veranderde pre-
ferenties van de afgelopen jaren zouden worden doorgetrokken naar de toekomst. 
Het is echter onwaarschijnlijk dat deze ontwikkelingen van de afgelopen jaren op de 
langere termijn zullen blijven voortduren. De trendgroei beslaat dan ook een termijn 
tot 2007 (het einde van deze kabinetsperiode) en de demogroei loopt tot en met 2020.

In dit hoofdstuk worden ramingen besproken van het totaalaantal verstandelijk 
gehandicapten in de jaren 2001-2020 en van het aantal personen dat elk jaar een indi-
catie voor verstandelijk-gehandicaptenzorg krijgt, maar nog geen zorg ontvangt (de 
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nieuwe vraag). Ramingen van het aantal gebruikers en van de omvang van de wacht-
lijst in de gehandicaptenzorg zijn te vinden in hoofdstuk 7.

6.2 Populatieraming

Deze paragraaf berekent de verwachte toename in het aantal mensen met verstande-
lijke beperkingen, de zogenaamde populatieraming. Hij biedt daarmee de opstap naar 
de volgende twee paragrafen, waarin ramingen van de nieuwe vraag berekend worden. 
In deze paragraaf zullen eerst de uitgangspunten van de scp-raming, die als basispo-
pulatieraming dient, beschreven worden. Vervolgens wordt deze basispopulatieraming 
gepresenteerd. Om de gevoeligheid van de raming voor de uitgangspunten aan te 
geven, zullen daarna enkele varianten op de basispopulatieraming getoond worden, 
waaronder een variant met de zwakbegaafden erbij. Vervolgens zal de basispopulatie-
raming vergeleken worden met de ramingen van Van Schrojenstein Lantman-de Valk 
(2002) en Bernard et al. (2001). Onze basispopulatieraming voor de jaren 2001 tot 2020 
is niets anders dan een uitbreiding naar de toekomst van de raming die in de Rappor-
tage gehandicapten 2002 (De Klerk et al. 2002) wordt genoemd en waarnaar wordt verwe-
zen in het Brancherapport care 2000-20031 (vws 2004: 107) 

6.2.1  Basispopulatieraming van het aantal verstandelijk gehandicapten exclusief de  
   zwakbegaafden
In deze subparagraaf wordt een populatieraming exclusief zwakbegaafden bespro-
ken. In principe wordt een indicatie voor toelating tot voorzieningen voor de ver-
standelijk-gehandicaptensector (vg-sector) pas gesteld bij een iq van 80 of lager 
(vws 2004). Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen met een iq tot 85 met 
ernstige gedragsproblematiek (de zgn. sg-jlvg’ers). En daarmee horen zwakbe-
gaafden (iq 80-90) over het algemeen niet tot de doelgroep van de verstandelijk-
gehandicaptensector (zie ook § 3.2). De laatste jaren heeft er echter een ontschotting 
plaatsgevonden tussen de verschillende sectoren die onder de awbz vallen (zie 
hoofdstuk 2). Hierdoor hebben cliënten die vroeger onder bijvoorbeeld de psychia-
trische zorg vielen, zorg in de VG-sector gekregen. Vooral het aantal zwakbegaafden 
met VG-zorg is sterk toegenomen. Het is echter onduidelijk of zwakbegaafden in de 
toekomst nog in aanmerking zullen komen voor VG-zorg, omdat dit kan leiden tot 
een sterke groei van de (potentiële) doelgroep (zie Stoll et al. 2003). Daarom worden 
de zwakbegaafden niet meegenomen in de basispopulatieraming. In dit hoofdstuk 
wordt een tweedeling in verstandelijke beperking aangehouden. Een lichte verstan-
delijke beperking houdt in dat het iq tussen de 50 en de 80 ligt, een ernstige verstan-
delijke beperking als het iq lager is dan 50.2 

1 Tabel 17 Kerngegevens vg-sector.
2 ‘Ernstig’ omvat hier dus matig, ernstig en zeer ernstig als er een vierdeling gebruikt 

wordt.
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Uitgangspunt voor de basispopulatieraming van de aantallen personen met verstan-
delijke beperkingen wordt gevormd door prevalentiegegevens van Maas et al. (1988). 
De prevalentiecijfers zijn gebaseerd op gegevens van allerlei instellingen die zich 
bezighouden met een vorm van dienstverlening aan personen met een verstandelijke 
handicap. Dat zijn bijvoorbeeld wooninstellingen, observatieklinieken, Sociaal peda-
gogische diensten (spd’s), dagverblijven, sociale werkvoorziening, (z)mlk-scholen, 
psychiatrische ziekenhuizen, thuishulp- en oppascentrales, voogdij-instellingen, 
epilepsiecentra en wachtlijstcoördinatoren. Alhoewel deze gegevens vrij gedateerd 
zijn, zijn er geen recentere gegevens van de prevalentie van verstandelijke beperkingen 
die landelijk representatief zijn.3 De in Maas et al. (1988) geschatte prevalenties uit-
gesplitst naar leeftijd en geslacht worden gecombineerd met de veranderende leef-
tijdsopbouw van de bevolking en gegevens over de sterfte in wooninstellingen voor 
verstandelijk gehandicapten. Dit samen genomen geeft een raming van het aantal 
verstandelijk gehandicapten.

Verondersteld wordt dat de in Maas et al. (1988) gevonden prevalenties naar leeftijd 
en geslacht niet zijn veranderd. In het onderzoek van Maas et al. werd bijvoorbeeld 
gevonden dat 0,87% van de 10-jarige jongens licht verstandelijk gehandicapt was. 
Voor het bepalen van de populatieraming van het aantal verstandelijk gehandicapten 
wordt verondersteld dat nu en in de komende jaren ook 0,87% van de 10-jarige jongens 
licht verstandelijk gehandicapt is. Met behulp van de meest recente bevolkingscijfers 
(realisaties en prognoses van het aantal personen, zonder onderscheid naar ver-
standelijke handicap) van het cbs uit 2003 zijn populatieramingen gemaakt van het 
aantal verstandelijk gehandicapten naar geslacht en leeftijd. Deze populatieraming 
wordt de demopopulatieraming genoemd. De sterftecijfers voor ernstig en zeer 
ernstig verstandelijk gehandicapten wijken af van de sterftecijfers in de bevolking. 
Daarom wordt de demopopulatieraming voor (zeer) ernstig verstandelijk gehandi-
capten gecorrigeerd voor waargenomen sterftecijfers. 

Tot 1996 zijn er gegevens beschikbaar met betrekking tot het aantal overleden 
cliënten van algemene instellingen (aivg’s) naar leeftijd en geslacht. Vanaf 1996 
zijn deze gegevens niet meer betrouwbaar, door een te lage respons. Op basis van 
de gegevens tot 1996 wordt een inschatting gemaakt van de sterftecijfers voor (zeer) 
ernstig verstandelijk gehandicapten. Voor de jaren na 1996 wordt het gemiddelde 
cijfer van de vijf voorgaande jaren gebruikt. De zo berekende populatieraming van 
het aantal (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten wordt de ‘verouderingspopu-
latieraming’ genoemd; deze raming wordt gebruikt als basispopulatieraming.4 De 
verschillen tussen de basispopulatieraming en de demopopulatieraming zijn klein 
(in de orde van grootte van enkele honderden personen).

3 De prevalenties die door Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. (2002) zijn 
berekend, zijn gebaseerd op onderzoek in de provincie Limburg.

4 De basispopulatieraming wijkt dus alleen voor de ernstig verstandelijk gehandicapten 
af van de demopopulatieraming. Voor de basispopulatieraming wordt er 
gebruikgemaakt van afwijkende sterftecijfers.
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De belangrijkste uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hier gepresen-
teerde populatieraming zijn:
− Basisprevalenties van verstandelijk gehandicapten voor 1987 zijn geconstrueerd 

op basis van Maas et al. (1988).
− Sterftecijfers van (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten zijn beschikbaar van 

1987 tot 1996 op basis van de Landelijke registratie zorg- en dienstverlening (lrz).
− Voor de jaren hierna wordt een vijf jaars voortschrijdend gemiddelde van de sterfte-

cijfers genomen (na een aantal jaren wordt dit een constante).
− Bevolkingscijfers zijn op basis van de meest recente cbs-bevolkingsprognose.
− Het basisjaar van de populatieraming is 2003, dit is het laatste jaar waarvoor 

bevolkingscijfers bekend zijn.

Dit alles resulteert in de populatieraming zoals in de onderste rij van tabel 6.1 wordt 
weergegeven. Dit is de basispopulatieraming, die als onderbouwing dient voor de 
demogroeiraming van de nieuwe vraag.

Tabel 6.1 
Populatieraming verstandelijk gehandicapten, exclusief de zwakbegaafden, 2001–2020

2001 2007 2020

licht verstandelijk gehandicapten 49.703 49.925 50.098
ernstig verstandelijk gehandicapten (verouderingsraming) 53.106 54.379 53.999
totaal populatieraming 102.808 104.305 104.097

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

Hierbij moet nog worden aangetekend dat het waarschijnlijk  is dat een aantal zeer 
jonge kinderen met een verstandelijke handicap niet ‘gevonden’ zijn in Maas et al. 
(1988). Het zou gaan om 9000 kinderen jonger dan 10 jaar, waardoor de basispopula-
tieraming op ongeveer 112.000 uitkomt in 2001.

Figuur 6.1 geeft ook een beeld van het verloop van de cijfers voor de tussenliggende 
jaren.
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Figuur 6.1
Raming aantal verstandelijk gehandicapten 2001-2020 (in absolute aantallen)

Bron: Maas et al. (1988); CBS (2003); VGN (2002) SCP-bewerking 
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Zowel tabel 6.1 als figuur 6.1 laat zien dat het aantal verstandelijk gehandicapten 
eerst licht toeneemt en later licht afneemt, zodat er in 2020 ongeveer evenveel zijn 
als in 2001. Dat lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, want we verwachten een 
toename in het aantal verstandelijk gehandicapten, die ongeveer gelijk is aan de 
bevolkingstoename. Maar door een afwijkende leeftijdsverdeling (ten opzichte van 
de totale bevolking) en de verschillende groeipercentages in de bevolking per leef-
tijdsklasse, wijkt de ontwikkeling van het aantal verstandelijk gehandicapten af van 
die in de bevolking (zie tabel B6.1 en B6.2 in bijlage B6.1). In jongere leeftijdsklassen 
(tot 30 jaar) komen relatief meer verstandelijk gehandicapten voor en in oudere leef-
tijdsklassen (vanaf 60 jaar) relatief minder (zie figuur B6.1 in bijlage B6.1). Dit komt 
doordat verstandelijk gehandicapten gemiddeld eerder overlijden dan de rest van de 
bevolking. Het aantal verstandelijk gehandicapten blijft weliswaar vrijwel constant, 
maar wel is duidelijk dat er een aanzienlijke vergrijzing van de populatie gaat optre-
den. In 2001 was ongeveer 15% van de populatie 50 jaar of ouder, in 2020 zal dat naar 
verwachting 25% zijn.

Door de oververtegenwoordiging van verstandelijk gehandicapten in leeftijdsklassen 
waarin de algemene bevolking daalt en ondervertegenwoordiging in leeftijdsklassen 
met stijgende bevolking, ontstaat er een lagere stijging van het aantal verstandelijk 
gehandicapten in de eerste jaren. Voor de periode 2010-2020 volgt zelfs een daling 
van het aantal diep verstandelijk gehandicapten. Deze groeipercentages van de basis-
populatieraming van het aantal verstandelijk gehandicapten worden in paragraaf 6.3 
gebruikt om een demogroeiraming van de nieuwe vraag te maken. 
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6.2.2 Alternatieve ramingen van het aantal verstandelijk gehandicapten
In deze paragraaf worden alternatieve ramingen van het aantal verstandelijk gehan-
dicapten gepresenteerd. Enerzijds wordt hiermee vooruitgelopen op hoofdstuk 7, 
waarin varianten van de basispopulatieraming worden gepresenteerd, en anderzijds 
geeft het inzicht in de mate waarin onze raming overeenkomt met andere ramingen. 
Allereerst zal een raming worden gepresenteerd waarbij de basispopulatieraming 
wordt uitgebreid met zwakbegaafden. Vervolgens worden populatieramingen 
gepresenteerd waarbij een aantal afwijkende veronderstellingen gemaakt wordt 
met betrekking tot de sterftecijfers van diep verstandelijk gehandicapten. Ten slotte 
wordt onze basispopulatieraming vergeleken met populatieramingen van anderen.

scp-raming van aantal verstandelijk gehandicapten inclusief de zwakbegaafden
In het verleden werd bij het bepalen van de populatie verstandelijk gehandicapten 
geen rekening gehouden met zwakbegaafden. Momenteel lijken er aanwijzingen 
te zijn dat steeds meer zwakbegaafden gebruikmaken van gehandicaptenvoorzie-
ningen, mede door het feit dat de zorg zich ontwikkelt naar steeds meer ambulante 
zorg. Om deze redenen wordt hier een populatieraming weergegeven die is uitge-
breid met de zwakbegaafden5 (tabel 6.2). Alleen de zwakbegaafden die geregistreerd 
zijn bij een instelling die zich bezighoudt met een vorm van dienstverlening aan 
personen met een verstandelijke handicap, zijn hier meegenomen.Voor deze catego-
rie wordt op dezelfde wijze als bij de licht verstandelijk gehandicapten een demopo-
pulatieraming gemaakt. De totale populatieraming komt circa 9% hoger uit dan de 
basispopulatieraming (tabel 6.1).

Tabel 6.2  
Raming verstandelijk gehandicapten, inclusief de zwakbegaafden 2001-2020

2001 2007 2020

zwakbegaafden 9.389 9.405 9.448
licht verstandelijk gehandicapten 49.703 49.925 50.098
ernstig verstandelijk gehandicapten 53.106 54.379 53.999
totaal raming 112.198 113.710 113.545

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

scp-raming van aantal verstandelijk gehandicapten op basis van andere sterftecijfers
De basispopulatieraming is onder andere gebaseerd op een inschatting van de sterfte-
cijfers voor diep verstandelijk gehandicapten. In de basispopulatieraming wordt 

5 Overigens kan men zich samen met Maas (1988) de vraag stellen of zwakbegaafden 
wel tot de doelgroep behoren: ‘… om aan te kunnen geven in welke mate een beroep 
op de zwakzinnigenzorg wordt gedaan door personen waarvan men zich kan 
afvragen of zij tot de doelgroep of personenkring van deze zorg behoren. Sterker nog: 
in het jeugdbeleid wordt zelfs gesteld dat de licht verstandelijk gehandicapten onder 
de jeugdzorg vallen en niet onder de gehandicaptenzorg.
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het gemiddelde cijfer van de vijf voorgaande jaren gebruikt. Hieronder staan drie 
populatieramingen met andere inschattingen van het sterftecijfer. Bij deze ramingen 
wordt geen rekening gehouden met de zwakbegaafden. 
1 Populatieraming waarbij vanaf 1996 de sterfte naar leeftijd en geslacht gelijk is 

aan de hoogste sterfte van de laatst bekende tien jaar.
2 Populatieraming waarbij vanaf 1996 de sterfte naar leeftijd en geslacht gelijk is 

aan de laagste sterfte van de laatst bekende tien jaar.
3 Populatieraming waarbij vanaf 1996 de sterfte gelijk is aan de gemiddelde sterfte 

van de laatst bekende tien jaar.
Figuur 6.2 laat de ramingen voor het totaalaantal verstandelijk gehandicapten zien 
op basis van deze verschillende sterftecijfers. Het aandeel in de bevolking varieert 
van 0,61% bij de hoge sterfte tot 0,66% bij de lage sterfte in 2020. De gemiddelde 
groei van het aantal verstandelijk gehandicapten laat grote verschillen zien tussen 
de varianten. Het totaalaantal verstandelijk gehandicapten wordt bij de hoge sterfte 
geraamd op ongeveer 109.000 in 2020 en bij de lage sterfte op ongeveer 118.000 in 
2020 (voor precieze aantallen zie tabel B6.1 in bijlage B6.1). Dit is circa 5% lager res-
pectievelijk hoger dan de basispopulatieraming (tabel 6.1). Bij alle varianten is het 
duidelijk dat het aantal verstandelijk gehandicapten na verloop van tijd gaat dalen. 
Bij de variant met lage sterfte gebeurt dit het laatst, bij de variant met hoge sterfte 
uiteraard het eerst.

Figuur 6.2
Raming aantal verstandelijk gehandicapten, verschillende sterftecijfers, 2001-2020

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

94.000

96.000

98.000

100.000

102.000

104.000

106.000

108.000

110.000

basisvariant

hoge sterfte

lage sterfte

gemiddelde sterfte

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20



151Raming van de populatie van verstandelijk gehandicapten en de nieuwe vraag naar zorg

Andere ramingen van aantal verstandelijk gehandicapten
Kommer et al. (2000) baseren zich bij hun schatting van het aantal verstandelijk 
gehandicapten eveneens op de cbs-bevolkingsprognoses en de prevalentiecijfers van 
Maas et al. (1988). Maar zij onderscheiden vier handicapklassen in plaats van twee, 
en wel: licht, matig, ernstig en zeer ernstig. Kommer et al. (1999) schatten dat het 
aantal verstandelijk gehandicapten in 2000 106.000 was en in 2020 111.000 zal zijn. 
Deze raming komt dus iets hoger uit dan onze basispopulatieraming. Dit komt door-
dat Kommer et al. andere (i.c. oudere) cbs-bevolkingsprognoses en sterftecijfers 
gebruikten. Ook hebben zij een correctie moeten uitvoeren, omdat er meer mensen 
in instellingen bleken te wonen dan er volgens hun raming in de bevolking waren. 
Daarom hebben zij hun oorspronkelijke bevolkingsraming met het verschil tussen 
die twee grootheden opgehoogd.

De Universiteit van Maastricht heeft in 2002 een nieuw onderzoek verricht naar de 
prevalentie van verstandelijke beperkingen (Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. 
2002). Zij komen tot de conclusie dat er ongeveer 111.000 mensen met een verstande-
lijk beperking zijn. Dat zijn er 7000 meer dan het scp gevonden heeft op basis van de 
prevalenties van Maas et al. (1988). De onderzoekers van de Universiteit van Maastricht 
hebben niet alleen gegevens verzameld van personen die zorg ontvangen van een 
gehandicaptenvoorziening, spd’s en bijzondere scholen (zoals Maas et al. 1988), maar 
ook van personen die ze via huisartsenpraktijken hebben benaderd. Daardoor hebben 
ze ook personen opgespoord die van geen enkele voorziening voor gehandicapten 
gebruikmaken. Dit is een deel van de verklaring dat zij tot meer personen met een 
verstandelijke beperking komen. Hoewel het Maastrichtse onderzoek representatief is 
voor Nederland, zijn de cijfers niet helemaal vergelijkbaar, omdat het onderzoek alleen 
in Limburg heeft plaatsgevonden.

In Stoll et al. (2003) wordt een schatting gemaakt van het aantal jeugdigen (5 tot 
18 jaar) met een lichte verstandelijke beperking en met bijkomende problematiek, 
zoals opvoed- en opgroeiproblemen.6 Zij schatten dat er een kleine 29.3007 jongeren 
tussen de 5 en 18 jaar zijn met een lichte verstandelijke beperking en een beperkte 
sociale redzaamheid. Op basis van de veronderstelling dat de verhouding tussen licht 
verstandelijk gehandicapten (iq 50-70)8 en zwakbegaafden (iq 70-85) ongeveer 1 op 
10 is,9 komen zij tot een schatting van ongeveer 284.000 zwakbegaafde jongeren met 

6 De schatting wordt gebruikt om het aantal nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg te 
schatten.

7 De schatting is gebaseerd op de prevalenties uit Maas et al. (1988) en de 
veronderstelling dat 1,4% van de bevolking een iq tussen de 50 en 70 heeft.

8 In het onderhavige scp-rapport wordt voor licht verstandelijk gehandicapten een iq 
van 50-80 verondersteld en voor zwakbegaafden 80-90.

9 Dit is de gangbare statistische veronderstelling dat iq een normale verdeling heeft. 
Dit betekent dat hele lage, en hele hoge iq’s zelden voorkomen; het gros van de 
mensen heeft een iq tussen de 90 en 110.
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een beperkte sociale redzaamheid. Als dan ook nog bijkomende problemen in de 
definitie worden betrokken, schatten zij dat er 11.680 licht verstandelijk gehandicapte 
jongeren zijn en 242.083 zwakbegaafden. Onze schatting ligt voor de licht verstande-
lijk gehandicapten met 18.000 precies tussen de twee schattingen van Stoll et al. in. Het 
aantal zwakbegaafde jongeren van ongeveer 3500 dat door ons berekend is, ligt echter 
veel lager dan het aantal dat door Stoll et al. berekend is (242.083). Het verschil wordt 
verklaard doordat onze schatting alleen zwakbegaafden meeneemt die bij een gehan-
dicaptenvoorziening geregistreerd zijn: dit is een zeer beperkte minderheid.

6.2.3 Conclusie over ramingen van het aantal verstandelijk gehandicapten
De basispopulatieraming (excl. zwakbegaafden) komt in 2001 uit op ongeveer 
103.000 mensen met een verstandelijke beperking, en in 2020 zal dat nauwelijks 
hoger liggen. De basispopulatieraming ligt zo’n 7000 personen lager dan op basis 
van een Limburgs onderzoek is gevonden. Maar met een hogere dan wel lagere 
sterfte kans zal het aantal dat door het scp is berekend zo’n 5000 mensen lager res-
pectievelijk hoger liggen. Onze basispopulatieraming ligt voor de groep jeugdigen 
ongeveer in tussen twee ramingen van Stoll et al. (2003). Dit alles geeft aan dat onze 
basispopulatieraming met een zeker vertrouwen beschouwd kan worden.

Voor de populatieraming inclusief zwakbegaafden ligt dat anders. Met zwakbe-
gaafden erbij komt de schatting volgens het scp zo’n 10.000 personen hoger uit: op 
ongeveer 112.000 in 2001. Volgens Stoll et al. (2003) zou dat aantal echter tussen de 
240.000 en 280.000 moeten liggen. Dit aantal ligt zo hoog, doordat dit alle zwakbe-
gaafden betreft met een beperkte sociale redzaamheid, en niet alleen degenen die 
hulp ontvangen. 

6.3 Demogroeiraming van de nieuwe vraag

In deze paragraaf worden de varianten van de demogroeiramingen van de nieuwe 
vraag gegeven. De nieuwe vragers zijn de vragers naar zorg die voor de eerste keer 
geïndiceerd worden en nog geen zorg ontvangen in de awbz-gefinancierde ver-
standelijk-gehandicaptenzorg. We veronderstellen dat de nieuwe vraag groeit met 
eenzelfde percentage als de populatie van de verstandelijk gehandicapten. In het 
licht van de uitkomsten van de vorige paragraaf, betekent dit dat het aantal nieuwe 
vragers elk jaar praktisch constant zal zijn. Maar op welk niveau de nieuwe vraag zal 
liggen en naar welke pakketten de vraag uitgaat, is op dit moment heel moeilijk te 
voorspellen. Vandaar dat er een aantal verschillende varianten wordt gepresenteerd. 

Ongeveer 5800 verstandelijk gehandicapten (excl. de zwakbegaafden) ontvingen in 
1998 een nieuwe indicatie, hetgeen 5,6% van de populatie betreft. In 2001 was dit 
percentage opgelopen tot bijna 7%. Niet alleen waren er in 2001 veel meer mensen 
zonder zorg die een indicatie ontvingen, maar ook verschilt het type zorg waarvoor 
ze geïndiceerd werden tussen beide jaren. In 1998 werd 45% van de nieuwe indicaties 
afgegeven voor een woonfunctie, en 31% voor ambulante zorg. In 2001 zijn deze 
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percentages respectievelijk 24% en 59%. Deze cijfers tonen duidelijk de verschui-
ving in het type zorg van traditionele woonproducten naar ambulante producten. 
Bijlage B6.2 geeft een overzicht van de groei in de vraag naar zorgpakketten door 
nieuwe vragers voor de periode 1998-2001. Of deze toename en de verschuiving van 
de nieuwe vraag permanent of tijdelijk zijn, valt moeilijk te zeggen. Dat heeft onder 
andere te maken met de oorzaken van de stijging in de nieuwe vraag. Hoofdstuk 2 
noemt als oorzaken de opkomst van het burgerschapsparadigma, het beschikbaar 
komen van extra gelden waardoor meer en een grotere verscheidenheid aan produc-
ten kon worden aangeboden, het doorstromen van cliënten uit andere sectoren en 
administratieve effecten .

Om meer inzichten te krijgen in de nieuwe vraag, zullen in deze en de volgende 
paragraaf enkele ramingsvarianten van de nieuwe vraag gepresenteerd worden: vier 
demogroeivarianten en een trendgroeivariant. De trendgroeivariant, die veronder-
stelt dat de toename én verschuiving permanent zijn, wordt in de volgende paragraaf 
besproken. De demogroeivarianten veronderstellen dat de toename in het aantal 
nieuwe vragers tijdelijk is. De verschuiving in de zorgpakketkeuze wordt in sommige 
varianten als permanent beschouwd en in andere als tijdelijk. De eerste demogroei-
variant, die uitgaat van de cijfers van 1998, veronderstelt dat ook de verschuiving in 
de vraag naar zorgpakketten tijdelijk is. Deze variant gaat dus uit van de preferen-
ties van vóór de recente ontwikkelingen en wordt daarom de ‘traditionele’ variant 
genoemd. De tweede en derde demogroeivariant, die uitgaan van de cijfers van 2001, 
veronderstellen dat de verschuiving in de zorgpakketten permanent is. De derde 
demogroeivariant is, in tegenstelling tot de eerste twee, inclusief zwakbegaafden. 
De tweede en derde variant omvatten meer vraag naar ambulante pakketten dan de 
traditionele variant en worden daarom de ‘ambulante’ varianten genoemd. De vierde 
variant gaat ook uit van een permanente verschuiving in de vraag naar zorgpakket-
ten. Alleen veronderstelt deze variant dat niet alleen de toename van de afgelopen 
jaren slechts een tijdelijk karakter heeft, maar ook de toename vóór 1998. Op de 
langere termijn zal in deze variant de nieuwe vraag dalen tot 2500 personen per jaar. 
Deze variant wordt ook wel de ‘gedempte’ groeivariant genoemd. Het aantal van 
2500 is gebaseerd op prevalenties: jaarlijks worden er ongeveer 2500 gehandicapten 
geboren. Deze variant veronderstelt dat op lange termijn het aantal nieuwe vragers 
naar gehandicaptenzorg in een jaar ongeveer gelijk moet zijn aan het aantal verstan-
delijk gehandicapten dat er in een jaar bijkomt. 

Om een raming te kunnen maken van het aantal nieuwe vragers, is eerst berekend 
wat het percentage mensen in de populatie is met een nieuwe indicatie10 voor een 
scp-pakket. Het percentage nieuwe vragers is een gemiddelde, uitgesplitst naar leef-

10 Met nieuwe indicatie wordt hier in feite eerste indicatie bedoeld. De mensen 
ontvangen dus nog geen zorg en zijn nieuwe vragers.
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tijd en mate van handicap. Voor de raming van de nieuwe vraag wordt dit percentage  
vermenigvuldigd met de groei in het aantal verstandelijk gehandicapten met die-
zelfde leeftijd en mate van handicap. Omdat het aantal verstandelijk gehandicapten 
nauwelijks toeneemt, stijgt ook het aantal nieuwe vragers nauwelijks. Tabel 6.3 geeft 
aan wat dit voor het aantal nieuwe vragers naar de verschillende scp-pakketten bete-
kent tot 2020. In de eerste vier kolommen zijn de ramingen van de vier demogroei-
varianten vermeld. Ter vergelijking is in de laatste kolom het aantal nieuwe vragers 
in 2001 weergegeven zoals dat uit de zrs-cijfers naar voren komt. Als de verschuiving 
in de pakketten van het aantal nieuwe vragers tijdelijk is (traditionele variant), zal het 
totaalaantal nieuwe vragers per jaar afnemen van 7075 in 2001 tot 5907 in 2020. Het 
aantal mensen met een nieuwe indicatie voor een van de zwaardere woonpakketten 
en dagbesteding neemt toe, het aantal mensen dat kortverblijf, begeleid zelfstandig 
wonen of een van de ambulante pakketten (begeleiding, onderzoek, behandeling) 
geïndiceerd krijgt, neemt flink af ten opzichte van 2001. Als de verschuiving in de 
pakketten permanent is (ambulante variant excl. zwakbegaafden), neemt het totaal-
aantal nieuwe vragers iets toe tussen 2001 en 2020 en blijft de verhouding tussen 
de pakketten nagenoeg dezelfde. Als de verschuiving permanent is en inclusief de 
zwakbegaafden (ambulante variant incl. zwakbegaafden), dan neemt het totaal-
aantal nieuwe vragers enigszins toe, maar blijft de verhouding tussen de pakketten 
opnieuw relatief ongewijzigd. Bij de raming waarin de vraag een gedempte ontwik-
keling volgt (gedempte variant), wordt de veronderstelling gemaakt dat het totaal-
aantal nieuwe vragers ongeveer constant blijft op 2500. 
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Tabel 6.3  
Raming van het aantal nieuwe vragers voor de demogroeivarianten, naar zorgpakketten, 2020  
(in absolute aantallen)

raming 
2020 
(tradi-
tionele 
variant)

raming 
2020 
(ambu-
lante 
variant 
excl. 
zwakbe-
gaafden)

raming 
2020 
(ambu-
lante 
variant 
incl. 
zwakbe-
gaafden)

raming 
2020 (ge-
dempte 
variant)

aantal 
nieuwe 
vragers 
in 2001 
(excl. 
zwakbe-
gaafden)

woontype 1 met dagbesteding 97 120 120 42 114
woontype 1 161 77 79 27 72
woontype 2 met dagbesteding 210 160 165 56 154
woontype 2 433 169 179 59 160
woontype 3 met dagbesteding 260 187 205 66 179
woontype 3 545 377 430 132 358
woontype 4 met dagbesteding 202 143 166 50 132
woontype 4 590 476 576 167 461
woontype 5 met dagbesteding 39 27 32 10 27
woontype 5 301 189 274 66 188
bzw met dagbesteding 8 14 16 5 13
bzw met overige begeleiding cliënt 5 44 60 15 44
bzw 402 525 757 184 512
kortverblijf met dagbesteding 70 188 209 66 189
kortverblijf 510 994 1207 348 984
dagbesteding type 1 of 3 304 233 247 82 219
dagbesteding type 2 of verlengde dagopvang 804 662 708 232 699
dagbesteding type 4 of 5 292 242 277 85 233
begeleiding cliënt en / of gezin 450 1559 1722 546 1594
onderzoek en advies 43 154 184 54 154
behandeling / therapie 37 196 289 69 194
onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 143 404 654 142 396

geaggregeerd:
verzorgd wonen 1741 1895 2165 664 1852
beschermd wonen 2092 1795 2312 628 1735
dagbesteding 1400 1137 1232 398 1151
ambulant 673 2313 2849 810 2338

totaal 5907 7140 8557 2500 7075

Bron: Modeluitkomsten

Geaggregeerd ligt in de ambulante variant exclusief de zwakbegaafden (tweede 
kolom) het aantal nieuwe vragers naar verzorgd wonen zo rond de 1900 personen 
per jaar. Voor beschermd wonen en dagbesteding is dit respectievelijk 1800 en 1100, 
en voor de ambulante pakketten meer dan 2300. In de traditionele variant (eerste 
kolom) is het aantal nieuwe vragers naar verzorgd wonen iets kleiner (1700) en het 
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aantal nieuwe vragers naar de ambulante pakketten veel kleiner (700). Het aantal 
nieuwe vragers naar beschermd wonen en dagbesteding is juist iets hoger dan in de 
ambulante variant. Het meenemen van de zwakbegaafden in de ambulante variant 
(derde kolom) verhoogt het aantal nieuwe vragers naar alle geaggregeerde zorgpak-
ketten in vergelijking met de ambulante variant zonder zwakbegaafden. Gedesag-
gregeerd zien we dat toevoeging van de zwakbegaafden vooral leidt tot een toename 
in begeleid zelfstandig wonen, kortverblijf, begeleiding en onderzoek. In de 
gedempte variant is de nieuwe vraag zo geconstrueerd dat het aantal nieuwe vragers 
op ongeveer 2500 per jaar uitkomt en de verhouding in de pakketten gelijk is aan de 
verhouding zoals die in 2001 was.

6.4 Trendgroeiraming van de nieuwe vraag

Deze paragraaf geeft een antwoord op de vraag hoeveel nieuwe vragers naar zorg 
er op kortere termijn zullen zijn, als we ervan uitgaan dat de groei van de afgelopen 
jaren in het aantal nieuwe vragers de komende jaren nog even aanhoudt en dat de 
zwakbegaafden tot de doelgroep blijven behoren. Dat betekent dat we veronderstel-
len dat het aantal nieuwe vragers elk jaar 8800 personen (8,5%) bedraagt. Afgezet 
tegen de populatie van 103.000 personen is dit enorm veel. Ook de verschuiving in 
het type zorg dat geïndiceerd wordt, is groot: een flinke afname in de traditionele 
woonpakketten en een enorme toename in de ambulante pakketten. Daarom wordt 
deze variant in hoofdstuk 7 aangeduid met ‘ambulant-plus-variant’. De trendgroei-
ramingen zijn gebaseerd op deze groei in indicaties, zoals die in de zrs over de jaren 
1998-2001 gemeten is (zie bijlage B6.2). Doortrekken van deze groeicijfers over meer 
dan vijf jaar lijkt minder realistisch, omdat dit zou leiden tot een aantal vragers dat 
groter is dan het totaalaantal personen met een verstandelijke handicap.11 Toch 
waren deze groeicijfers over de jaren 1998-2001 werkelijkheid en zal deze trend zeer 
vermoedelijk ook de komende jaren nog terug te zien zijn in het aantal nieuwe vra-
gers.12 Dit is de reden dat we deze cijfers gebruikt hebben om trendgroeiramingen 
van de nieuwe vraag te construeren. 

11 Dit komt ook doordat de doelgroep in feite is uitgebreid met de zwakbegaafden. 
Hierdoor is het mogelijk dat de vraag hoger uitkomt dan het aantal verstandelijk 
gehandicapten.

12 Dit vermoeden wordt bevestigd door cijfers van de nieuwe vraag, die laten zien dat 
de trend ook in 2002 en 2003 nog doorzet (cvz/Prismant 2003). Er is dus nog geen 
sprake van een afvlakking van de nieuwe vraag.
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Tabel B6.1 en B6.2 geven een overzicht van de groei in de vraag naar zorgpakketten 
door nieuwe vragers voor 1998-2001.13 De raming van de nieuwe vraag (tabel 6.4) 
wordt gemaakt door deze groeipercentages naar de toekomst door te trekken. In 
tabel 6.4 wordt de raming van het aantal nieuwe vragers naar de verschillende scp-
pakketten weergegeven voor de jaren 2001-2007. Ter vergelijking is ook de, naar ver-
wachting irrealistische, raming voor 2020 weergegeven.

Tabel 6.4  
Raming van het aantal nieuwe vragers voor de trendgroeiraming, inclusief de zwakbegaafden,  
naar zorgpakketten, 2001-2020 (in absolute aantallen en procenten) 

2001 2007 2020

gemiddelde jaar-
lijkse groei over 
1998-2001 (%)

woontype 1 met dagbesteding 113 137 189 5,2
woontype 1 70 0 0 –19,8
woontype 2 met dagbesteding 159 100 0 –7,1
woontype 2 168 0 0 –22,8
woontype 3 met dagbesteding 198 105 0 –8,7
woontype 3 406 122 0 –12,0
woontype 4 met dagbesteding 157 53 0 –11,5
woontype 4 564 323 0 –8,0
woontype 5 met dagbesteding 32 3 0 –14,5
woontype 5 278 8 0 –15,3
bzw met dagbesteding 15 20 31 8,4
bzw met overige begeleiding cliënt 61 138 303 82,7
bzw 745 909 1263 5,4
kortverblijf met dagbesteding 215 424 875 41,1
kortverblijf 1196 2153 4227 28,9
dagbesteding type 1 of 3 229 90 0 –10,7
dagbesteding type 2 of verlengde dagopvang 749 548 112 –5,3
dagbesteding type 4 of 5 263 139 0 –8,7
begeleiding cliënt en / of gezin 2115 4398 9345 52,8
onderzoek en advies 183 372 782 47,5
behandeling / therapie 286 637 1398 76,5
onderzoek, diagnostiek en behandeling met 
verblijf 639 1199 2411 33,9
totaal 8841 11718 20934 8,5

Bron: Modeluitkomsten

13 Inclusief de zwakbegaafden.
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Het totaalaantal nieuwe vragers zou volgens de trendgroeiraming met 8,5% per jaar 
stijgen van ruim 8800 in 2001 tot ruim 11.700 in 2007. De sterkste stijgers zijn bege-
leid zelfstandig wonen, kortverblijf, begeleiding, onderzoek en behandeling. Opval-
lend is de stijging van 5% van het aantal mensen met een indicatie voor woontype 1 met 
dagbesteding, dat nog geen zorg ontvangt. De overige woontypen vertonen namelijk 
een daling in het aantal geïndiceerden zonder zorg. 

Figuur 6.3 geeft het aantal nieuwe vragers weer volgens de trendgroeiraming op 
geaggregeerd niveau. Hier is duidelijk te zien dat vooral de vraag naar ambulante 
zorg sterk toeneemt, terwijl de vraag naar de overige voorzieningen afneemt.

Figuur 6.3
Raming van het aantal nieuwe vragers volgens de trendgroeiraming inclusief zwakbegaafden, 
2001-2020 (in absolute aantallen)

Bron: Modeluitkomsten 
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6.5 Conclusie

De nieuwe vraag is gedefinieerd als het aantal verstandelijk gehandicapten dat nog 
geen zorg ontvangt maar wel een indicatie krijgt voor zorg in een bepaald jaar. In het 
model geldt deze grootheid als invoer. We hebben voor de nieuwe vraag een tijdreeks 
van waarden nodig die net zo lang is als de ramingsperiode. Omdat die reeks van 
waarden er niet is, is er (buiten het model om) een raming van gemaakt. 

Volgens de basispopulatieraming (excl. zwakbegaafden) zijn er in 2000 ongeveer 
103.000 mensen met een verstandelijke beperking in zorg, en in 2020 zal dat aantal 
nauwelijks hoger liggen. Met een onzekerheidsmarge van zo’n 5000 personen komt 
de basispopulatieraming goed overeen met andere populatieramingen. Voor de 
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populatieraming inclusief zwakbegaafden ligt dat anders, die is beduidend lager dan 
de raming van Stoll et. al (2003). Met zwakbegaafden erbij komt de schatting volgens 
ons zo’n 10.000 personen hoger uit, op ongeveer 112.000 in 2001. In beide scp-bere-
keningen is niet meegenomen dat er waarschijnlijk nog  9000 kinderen jonger dan 
10 jaar zijn, die niet in het prevalentie-onderzoek van Maas et al. (1988) voorkwamen.

Voor de langere termijn is het waarschijnlijk dat het aantal mensen dat elk jaar als 
nieuwe vrager een beroep doet op de gehandicaptenzorg, minder groot zal zijn dan 
de laatste jaren het geval is geweest. Daarnaast is het onduidelijk of in de toekomst 
de zwakbegaafden nog tot de doelgroep van de verstandelijk-gehandicaptenzorg 
worden gerekend. Daarom zijn de zwakbegaafden niet meegenomen in drie van de 
vier varianten van de demogroeiraming voor de nieuwe vraag. Als de verschuiving in 
de typen pakketten tussen 1998 en 2001 tijdelijk blijkt te zijn, zal het aantal mensen 
met een nieuwe indicatie voor een van de zwaardere woonpakketten en dagbesteding 
toenemen, en zal het aantal mensen dat kortverblijf, begeleid zelfstandig wonen of 
een van de ambulante pakketten (begeleiding, onderzoek, behandeling) geïndiceerd 
krijgt, afnemen ten opzichte van 2001. Als de verschuiving in de pakketten perma-
nent is, neemt het totaalaantal nieuwe vragers iets toe tussen 2001 en 2020 en blijft 
de verhouding tussen de pakketten nagenoeg dezelfde. Als naast de verschuiving in 
de pakketten ook de toename van de vraag met zwakbegaafden permanent is, dan 
ligt het aantal nieuwe vragers in 2020 20% hoger dan in 2001. Een veel gematigder 
variant gaat ervan uit dat de nieuwe vragers alleen bestaan uit de personen die in een 
jaar worden geboren met een verstandelijke handicap. Deze gedempte variant veron-
derstelt dat de nieuwe vraag op langere termijn niet hoger zal zijn dan 2500 personen 
per jaar.

Voor de trendgroeiraming van de nieuwe vraag, waarin verondersteld is dat de groei 
van de afgelopen jaren nog even doorgaat, is het aantal nieuwe vragers jaarlijks gelijk 
aan ongeveer 9000 mensen. De vraag naar traditionele woonpakketten zal bijna 
geheel verdwijnen ten gunste van kortverblijf en begeleid zelfstandig wonen. Met 
name de vraag naar ambulante pakketten (begeleiding, onderzoek en behandeling) 
zal enorm toenemen.
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Bijlage B6.1 Raming van het aantal verstandelijk gehandicapten in de bevolking 
  op basis van verschillende sterftecijfers en verschillende aandelen 
  in de bevolking 

Raming van aandeel verstandelijk gehandicapten in de bevolking
De leeftijdsverdeling van de verstandelijk gehandicapten wijkt af van de verdeling 
van de totale bevolking naar leeftijd. Figuur B6.1 geeft de aandelen verstandelijk 
gehandicapten in de bevolking weer. Gemiddeld daalt het aandeel gehandicapten in 
de bevolking van 0,73% in 2003 naar 0,69% in 2020. Duidelijk is in de figuur te zien 
dat er in de leeftijdsklassen tot 30 jaar een oververtegenwoordiging van verstandelijk 
gehandicapten is ten opzichte van dit gemiddelde, en in de leeftijdsklassen vanaf 60 
jaar een ondervertegenwoordiging. 

Figuur B6.1
Aandeel verstandelijk gehandicapten in de bevolking, naar leeftijd, 2003-2020 (in procenten)

Bron:
Maas et al. (1988); 
CBS (2003); VGN (2002) 
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Door deze afwijkende leeftijdsverdeling (ten opzichte van de totale bevolking) en 
de verschillende groeipercentages in de bevolking per leeftijdsklasse, wijkt de ont-
wikkeling van het aantal verstandelijk gehandicapten af van de ontwikkeling in de 
bevolking. Om dit te illustreren kan er op verschillende manieren een demoraming 
van het aantal matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten worden gemaakt:
1 Alleen uitgaand van het totaalaantal. De stijging van het aantal verstandelijk 

gehandicapten is gelijk aan de stijging van de totale bevolking.
2 Onderscheid naar geslacht. De stijging van het aantal verstandelijk gehandicap-

ten naar geslacht is gelijk aan de stijging van het deel van de totale bevolking met 
hetzelfde geslacht.
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3 Onderscheid naar zeven leeftijdsklassen. De stijging van het aantal verstandelijk 
gehandicapten naar leeftijdsklasse is gelijk aan de stijging van het deel van de 
totale bevolking van diezelfde leeftijdsklasse.

4 Onderscheid naar leeftijdsklasse en geslacht. Zelfde als bij 2 en 3, maar dan 
gecombineerd voor geslacht en leeftijdsklasse (er worden dan veertien klassen 
onderscheiden).

5 Raming naar geslacht en leeftijd (eenjaarsklassen; standaardraming).
Uit tabel B6.1 blijkt dat de afwijkende groeicijfers worden veroorzaakt door het 
onderscheid naar leeftijd. 

Tabel B6.1  
Aandeel matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten (volgens demoraming) in de bevolking  
en gemiddelde jaarlijkse groei, 2003-2020 (in procenten)

aandeel in de bevolking 
(%)

% jaarlijkse groei 
gehandicapten

% jaarlijkse groei 
bevolking

2003 2010 2020 2003-2010 2010-2020 2003-2010 2010-2020

alleen totalen (1) 0,35 0,35 0,35 0,48 0,33 0,48 0,33
onderscheid naar geslacht (2) 0,35 0,35 0,35 0,49 0,33 0,48 0,33
onderscheid naar leeftijdsklasse (3) 0,35 0,34 0,33 0,20 –0,08 0,48 0,33
onderscheid naar geslacht en  
leeftijdsklasse (4) 0,35 0,34 0,33 0,20 –0,07 0,48 0,33
onderscheid naar leeftijd in  
1jaars klassen (5) 0,35 0,34 0,33 0,20 –0,08 0,48 0,33

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

Tabel B6.2 laat zien welke onderliggende cijfers per leeftijdsklasse de oorzaak zijn 
van de afwijkende groeicijfers van het aantal matig en (zeer) ernstig verstandelijk 
gehandicapten. De groeicijfers per leeftijdsklasse van de bevolking en het aantal 
gehandicapten zijn gelijk (een heel kleine afwijking kan worden veroorzaakt door 
kleine verschillen tussen mannen en vrouwen). Door de oververtegenwoordiging van 
verstandelijk gehandicapten in leeftijdsklassen waarin de bevolking daalt en door 
ondervertegenwoordiging in leeftijdsklassen met een stijgende bevolking, ontstaat 
een lagere stijging van het aantal verstandelijk gehandicapten in de eerste jaren. Voor 
de periode 2010-2020 volgt zelfs een daling van het aantal matig en (zeer) ernstig 
diep verstandelijk gehandicapten.
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Tabel B6.2  
Aandeel matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten in de bevolking in 2003, gemiddelde  
jaarlijkse groei van het aantal matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten en de bevolking  
2003-2020, naar leeftijd, demoraming

aandeel matig 
en (zeer) 
ernstig  
verstandelijk 
gehandicapten

     groei matig en (zeer) ernstig 
     verstandelijk gehandicapten bevolkingsgroei

(%) 2003 2003-2010 2010-2020 2003-2010 2010-2020

4-9 jaar 0,49 0,23 –0,82 0,23 –0,82
10-19 jaar 0,41 0,52 –,012 0,52 –0,12
20-29 jaar 0,37 0,26 0,74 0,27 0,74
30-39 jaar 0,40 –2,43 –0,26 –2,42 –0,26
40-49 jaar 0,43 0,79 –1,73 0,79 –1,72
50-59 jaar 0,31 0,61 0,96 0,62 0,96
60-64 jaar 0,21 4,78 0,26 4,77 0,26
≥ 65 jaar 0,12 1,70 2,58 1,63 2,53
totaal 0,35 0,20 –0,07 0,48 0,33

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

De basispopulatieraming is onder andere gebaseerd op een inschatting van de 
sterftecijfers voor matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten. In de basis-
populatieraming wordt het gemiddelde cijfer van de vijf voorgaande jaren gebruikt. 
Hieronder staan drie andere inschattingen van het sterftecijfer: 
1 raming waarbij vanaf 1996 de sterfte naar leeftijd en geslacht gelijk is aan de 

hoogste van de laatst bekende tien jaar;
2 raming waarbij vanaf 1996 de sterfte naar leeftijd en geslacht gelijk is aan de laag-

ste van de laatst bekende tien jaar;
3 raming waarbij vanaf 1996 de sterfte gelijk is aan het gemiddelde van de laatst 

bekende tien jaar.
Tabel B6.3 geeft de resulterende sterftecijfers in 2020.
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Tabel B6.3  
Sterftecijfers verstandelijk gehandicapten, naar gemiddelde leeftijd en geslacht in 2020(in procenten)

methode 1 
(gemiddelde 5 
voorgaande jaren

methode 2  
(hoogste tussen 
1986 en 1995)

methode 3  
(laagste tussen 
1986 en 1995)

methode 4 
(gemiddelde van 
1986 t/m 1995)

mannen
 7 jaar 3,0 4,1 2,0 2,9
 12 jaar 1,1 1,7 1,0 1,3
 17 jaar 1,0 1,3 0,7 1,0
 22 jaar 0,6 0,8 0,5 0,6
 29 jaar 0,5 0,7 0,4 0,5
 39 jaar 0,6 0,8 0,5 0,6
 49 jaar 1,4 1,7 0,9 1,2
 59 jaar 2,8 3,4 2,2 2,8
 70 jaar 6,0 6,9 4,4 6,2
vrouwen
 7 jaar 3,7 4,5 2,1 3,0
 12 jaar 1,5 1,8 1,0 1,3
 17 jaar 1,0 1,3 0,7 1,1
 22 jaar 0,6 0,8 0,5 0,6
 29 jaar 0,6 0,7 0,4 0,5
 39 jaar 0,6 0,8 0,4 0,6
 49 jaar 1,3 1,8 0,9 1,2
 59 jaar 2,8 3,7 2,3 2,8
 70 jaar 6,7 7,8 4,7 6,4

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

Tabel B6.4 geeft de resultaten van de verschillende ramingen voor het totaalaantal 
verstandelijk gehandicapten. Het aandeel in de bevolking varieert van 0,61% bij de 
hoge sterfte tot 0,66% bij de lage sterfte in 2020. De gemiddelde groei van het aantal 
verstandelijk gehandicapten laat grote verschillen zien tussen de varianten. Het 
totaalaantal verstandelijk gehandicapten wordt bij de hoge sterfte geraamd op onge-
veer 109.300 in 2020 en bij de lage sterfte op ongeveer 118.100 in 2020. 



164 Raming van de populatie van verstandelijk gehandicapten en de nieuwe vraag naar zorg

Tabel B6.4  
Raming verstandelijk gehandicapten volgens enkele varianten (in absolute aantallen en procenten)

aantal verstandelijk  
gehandicapten in 2020 gemiddelde jaarlijkse groei (%)

aantal
aandeel in de 
bevolking (%) 2003–2010 2010–2020

bevolking 0,48 0,33
1. basisvariant sterfte 113.500 0,69 0,200 –0,07
2. hoge sterfte 109.200 0,66 0,03 –0,21
3. lage sterfte 118.300 0,72 0,37 0,09
4. gemiddelde sterfte 113.900 0,69 0,21 –0,06

Bron: Maas et al. (1988); CBS (2003); VGN (2002) SCP-bewerking
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Bijlage B6.2 Aantal vragers zonder zorg voor de jaren 1998-2001

Tabel B6.5 geeft een overzicht van de vraag naar zorgpakketten van nieuwe vragers 
voor 1998-2001. 

Tabel B6.5  
Aantal nieuwe vragers en gemiddelde jaarlijkse groei, naar zorgpakketten, 1998-2001 (in procenten)

1998 1999 2000 2001
gem. groei 
1998-2001 (%)

woontype 1 met dagbesteding 97 93 83 113 5,2
woontype 1 135 110 92 70 –19,8
woontype 2 met dagbesteding 199 192 207 159 –7,1
woontype 2 365 279 272 168 –22,8
woontype 3 met dagbesteding 261 243 221 198 –8,7
woontype 3 596 536 535 406 –12,0
woontype 4 met dagbesteding 227 224 216 157 –11,5
woontype 4 724 684 750 564 –8,0
woontype 5 met dagbesteding 51 28 41 32 –14,5
woontype 5 458 405 460 278 –15,3
bzw met dagbesteding 12 19 13 15 8,4
bzw met overige begeleiding cliënt 10 30 55 61 82,7
bzw 636 553 681 745 5,4
kortverblijf met dagbesteding 77 82 119 215 41,1
kortverblijf 558 568 834 1196 28,9
dagbesteding type 1 of 3 322 280 305 229 –10,7
dagbesteding type 2 of verlengde dagopvang 883 854 781 749 –5,3
dagbesteding type 4 of 5 345 304 286 263 –8,7
begeleiding cliënt en / of gezin 593 1143 1913 2115 52,8
onderzoek en advies 57 80 92 183 47,5
behandeling / therapie 52 141 197 286 76,5
onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf 266 324 399 639 33,9
totaal 6923 7173 8553 8841 8,5

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking

Het totaalaantal indicaties voor personen zonder zorg steeg tussen 1998 en 2001 
met 8,5% per jaar, van bijna 7000 in 1998 tot bijna 9000 in 2001. Per zorgpakket zijn 
er grote verschillen in de stijgingspercentages. De meeste woonpakketten worden 
steeds minder geïndiceerd, met uitzondering van het zwaarste woontype in combi-
natie met dagbesteding. Ook de nieuwe indicaties voor alleen dagbesteding nemen 
af. De indicaties voor kortverblijf, begeleiding en overige stijgen sterk. Door deze 
verschillende groeipercentages is de verhouding tussen de verschillende typen indi-
caties erg veranderd. Om dit in beeld te brengen, worden de pakketten opgeteld naar 
de vier onderscheiden hoofdcategorieën. De resultaten staan in tabel B6.6.
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Tabel B6.6  
Aantal nieuwe vragers en gemiddelde jaarlijkse groei, naar zorgpakketten, 1998-2001  
(in absolute aantallen en procenten)

1998 1999 2000 2001
gem. groei 
1998-2001 (%)

algemene instellingen 1692 1567 1828 2120 7,8
gezinsvervangende tehuizen 2714 2480 2751 2258 –5,9
dagverblijven 1549 1438 1373 1240 –7,2
begeleiding (= overige pakketten) 968 1688 2601 3223 49,3
totaal 6923 7173 8552 8836 8,5

Bron: CVZ/Prismant (ZRS 2001) SCP-bewerking
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7 Ramingen van de vraag naar verstandelijk-
gehandicaptenzorg

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ramingen gepresenteerd van de vraag naar verstandelijk-
gehandicaptenzorg. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de derde onderzoeks-
vraag: hoe groot is de toekomstige vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg, 
uitgedrukt in verschillende zorgproducten? Er worden ramingen van de potentiële 
vraag beschreven, die aangeven wat de vraag zal zijn als iedereen de behoefte aan 
zorg omzet in zorgvraag. In dit hoofdstuk presenteren we ook ramingen van de 
erkende vraag (de vraag die door een indicatieorgaan vastgesteld is), ramingen van 
de gehonoreerde vraag of het gebruik (de vraag die omgezet is in daadwerkelijke zorg) 
en ramingen van de wachtlijst. Het aantal erkende vragers is gelijk aan het aantal 
gebruikers plus het aantal mensen op de wachtlijst die nog geen zorg ontvangen. 

Zoals in de vorige hoofdstukken duidelijk is geworden, kleeft er onzekerheid aan 
de cijfers die als invoer van het model dienen. Die onzekerheid leidt tot een baaierd 
van mogelijke uitkomsten. Daarom zal niet één, maar een aantal varianten van het 
model gepresenteerd worden. Alle ramingen tezamen geven een marge waarbin-
nen de feitelijke uitkomst van het aantal gebruikers en de lengte van de wachtlijst in 
2020 waarschijnlijk zal liggen. Het naast elkaar zetten van de verschillende varianten 
geeft ook inzicht in de invloed van verschillende veranderingen die de laatste jaren 
gaande zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de veranderde houding van de burger 
ten aanzien van het recht op zorg en aan de veranderde doelgroep van de sector (de 
stijging van het aantal zwakbegaafden in de gehandicaptenvoorzieningen is groot). 

Eerst zullen vier basisvarianten gepresenteerd worden (§ 7.2). De basisvarianten 
verschillen in de veronderstellingen over het gedrag van de cliënten. Dit heeft gevol-
gen voor de omvang van de vraag en de voorkeuren voor bepaalde vormen van zorg. 
Omdat er onzekerheid bestaat over de cijfers die als invoer van het model dienen, 
worden in paragraaf 7.3 de resultaten van een gevoeligheidsanalyse gepresenteerd. 
Vervolgens is op verzoek van vws een raming gemaakt van het gebruik en de erkende 
vraag naar grootschalig wonen in 2015. In paragraaf 7.4 worden deze ramingen 
gepresenteerd. In de slotparagraaf (§ 7.5) worden conclusies getrokken en wordt de 
hiervoor genoemde onderzoeksvraag beantwoord. 
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7.2 Vier basisramingen 

7.2.1 Interpretatie van de varianten
In deze paragraaf presenteren we vier basisvarianten met ramingen van het gebruik, 
de wachtlijsten en de erkende vraag. Gebruikers zijn personen die een van de awbz-
gefinancierde pakketten binnen de verstandelijk-gehandicaptensector ontvangen. 
Op de wachtlijst staan personen die een (ander) zorgpakket vragen, maar dit nog 
niet ontvangen. Het betreft hier personen met en zonder zorg. Het onderscheid 
tussen mensen met en zonder zorg is belangrijk, omdat mensen met zorg die een 
ander pakket vragen dan ze nu hebben, een plaats vrijmaken voor iemand anders als 
ze dit pakket gaan ontvangen (de zgn. doorstroomvragers). Wachtenden zonder zorg 
(de zgn. instroomvragers) maken geen plaats vrij. Het aantal erkende vragers geeft 
het totaalaantal mensen weer dat zorg vraagt; het is gelijk aan het aantal gebruikers 
plus het aantal mensen zonder zorg dat op de wachtlijst staat.

Voordat de varianten besproken worden, volgt eerst een korte samenvatting van de 
werking van het model (de werking van het model staat uitgebreid beschreven in § 3.5). 

Het gebruik van een bepaald pakket in een bepaald jaar is gelijk aan:
het gebruik van het pakket in het jaar ervoor
– de doorstroom naar een ander pakket in dit jaar
– de uitstroom in dit jaar
+ de instroom in dit jaar
+ de doorstroom vanuit een ander pakket in dit jaar.

Iemand die vraag uitoefent naar een pakket, kan daar vaak niet meteen over beschik-
ken. Het gebruik van een zorgpakket wordt namelijk begrensd door de beschikbare 
capaciteit. Als de vraag groter is dan de beschikbare capaciteit, komen personen op 
een wachtlijst terecht. Als de beschikbare capaciteit toeneemt, kan het gebruik dus 
ook toenemen en hoeven er minder personen op de wachtlijst te staan. De uitstroom 
uit een pakket wordt veroorzaakt door het overlijden van gebruikers en door het ver-
trek van gebruikers uit de gehandicaptensector, omdat ze bijvoorbeeld naar de ggz 
overstappen. Een hoge uitstroom betekent dat er veel nieuwe vraag gehonoreerd kan 
worden.

 
Zoals al eerder gememoreerd is, zijn er allerlei ontwikkelingen gaande in de ver-
standelijk-gehandicaptensector en zijn goede kwantitatieve gegevens daarover niet 
altijd aanwezig. Er zijn derhalve allerlei veronderstellingen nodig om tot een raming 
te komen. Dit heeft tot gevolg dat de ramingen slechts indicatief kunnen zijn. De 
gepresenteerde basisvarianten worden aangeduid met ‘traditioneel’, ‘ambulant’, 
‘ambulant-plus’ en ‘gedempt’ en komen overeen met de in hoofdstuk 6 aangeduide 
varianten voor de nieuwe vraag. 
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Traditionele variant
In deze variant wordt verondersteld dat de recente ontwikkeling in de vraag naar 
zorg vooral een gevolg is geweest van een inhaalslag bij het indiceren. Daarnaast zal 
de ontwikkeling dat ook de zwakbegaafden toegelaten worden tot de verstandelijk-
gehandicaptenzorg, zich in deze variant niet voortzetten. Verondersteld wordt dat 
de groei van de nieuwe vraag gelijk zal opgaan met de geringe groei in de populatie. 
Hierbij wordt het aantal nieuwe vragers in 1998 als uitgangspunt genomen. De zwak-
begaafden zullen daarin niet betrokken worden. De verhouding tussen de gevraagde 
pakketten zal gelijkgesteld worden aan de verhouding zoals deze was in 1998. Deze 
variant gaat dus uit van de preferenties van vóór de recente ontwikkelingen en wordt 
daarom ‘traditionele’ variant genoemd.

Ambulante variant
In deze variant wordt ervan uitgegaan dat de verschuiving in de vraag naar zorgpak-
ketten permanent is. De vraag naar ambulante vormen van zorg zal naar verhouding 
toenemen, ten koste van de vraag naar de traditionelere vormen. In de toekomst zal 
veruit de meeste nieuwe vraag uitgaan naar de pakketten ‘begeleiding’, ‘onderzoek’ 
en ‘behandeling’. Net als bij de vorige variant is verondersteld dat het aantal nieuwe 
vragers dat er elk jaar bijkomt, niet zal blijven stijgen. In de toekomst zal de groei in 
de nieuwe zorgvraag gelijk opgaan met de groei van de populatie. Ook in deze vari-
ant worden de zwakbegaafden niet betrokken bij de nieuwe vraag. De verhouding 
tussen de gevraagde pakketten zal gebaseerd zijn op de verhouding in 2001. Het 
niveau van de nieuwe vraag is gebaseerd op het aantal personen dat in 2001 geïndi-
ceerd werd. Deze variant omvat meer vraag naar ambulante pakketten dan de traditi-
onele variant en wordt daarom de ‘ambulante’ variant genoemd. 

Ambulant-plus-variant
Bij deze variant wordt verondersteld dat de ontwikkeling in de nieuwe vraag van 
verstandelijk gehandicapten zoals deze is waargenomen tussen 1998 en 2001, zich 
in de nabije toekomst voortzet. Dit betreft zowel de groei in het aantal vragers als de 
verschuiving in de preferenties. Dit betekent ook dat de uitbreiding van de doelgroep 
met de zwakbegaafden van kracht blijft. Doortrekken van deze groeicijfers over meer 
dan vijf jaar leidt op den duur tot een aantal vragers dat groter is dan het totaalaan-
tal personen met een verstandelijke handicap. Omdat in deze variant de groei in de 
vraag naar ambulante pakketten hoger is dan in de ambulante variant, wordt deze 
‘ambulant-plus’ genoemd. 

Gedempte variant
De drie vorengenoemde varianten gaan alle uit van een nieuwe vraag die vrij hoog 
is. Jaarlijks komen er door geboorte ongeveer 2500 verstandelijk gehandicapten bij. 
Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het aantal nieuwe personen dat zorg gaat vragen 
gedurende lange tijd veel hoger zal zijn dan dit aantal, tenzij de omvang van de popu-
latie veranderd is. Uitgangspunt voor de gedempte variant wordt gevormd door de 
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veronderstellingen van de ambulante variant. De nieuwe vraag wordt echter beperkt 
tot 2500 personen per jaar. De uitstroom is beperkt. De belangrijkste oorzaak van 
uitstroom is overlijden. Bij de ambulante pakketten ligt de uitstroom wat hoger, 
omdat daar ook personen tijdelijk uitstromen.

In tabel 7.1 zijn de vier varianten naast elkaar gezet, waarbij is aangegeven in welke 
gedragsveronderstellingen ze verschillen, welke populaties erbij betrokken zijn en 
welke veronderstellingen ten aanzien van de uitstroom en capaciteit zijn gemaakt. 

Tabel 7.1  
Overzicht van de verschillen tussen de basisvarianten

variant
   met zwak- 
   begaafden

   groei in nieuwe 
   vraag

   basisjaar van de 
   preferenties    uitstroom

traditionele variant nee demo 1998 brancherapportvariant 
tabel 5.15

ambulante variant nee demo 2001 brancherapportvariant 
tabel 5.15

ambulant plus variant ja trend trend 1998-2001 brancherapportvariant 
tabel 5.15

gedempte variant nee geen;  
vast aantal van 2500

2001 demovariant tabel B5.3

 

De tweede tot en met vierde kolommen hebben betrekking op beleidsveronderstel-
lingen en zijn hiervoor reeds beschreven. De kolom ‘uitstroom’ laat zien dat de 
veronderstelling over de uitstroom uit de verschillende pakketten gebaseerd is op de 
cijfers die in tabel 5.15 zijn vermeld. Uitzondering hierop vormt de gedempte variant, 
waarbij de uitstroom voornamelijk uit overlijden bestaat. De berekeningen voor de 
varianten hebben plaatsgevonden op het niveau van de 22 zorgpakketten. 

7.2.2 Uitkomsten van de basisvarianten
Deze paragraaf geeft de uitkomsten van de ramingen van het gebruik, de wachtlijs-
ten en de erkende vraag op basis van de vier varianten van het model die hiervoor 
beschreven zijn.

In tabel 7.2 staan de uitkomsten bij elkaar. Hierna volgt de beschrijving per variant.
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Tabel 7.2  
De ramingen van gebruik, wachtlijsten en erkende vraag in de basisvarianten, 2000-2020

gebruik 2020 wachtlijst 2020 erkende vraag 2020

1. traditionele variant 73.000 9.000 82.000
2. ambulante variant 82.000 7.000 87.000
3. ambulant-plus-variant 79.000 72.000 150.000
4. gedempte variant 82.000 9.000 87.000

Bron: SCP-berekeningen

1. Traditionele variant
In deze variant komen er elk jaar iets minder dan 6000 nieuwe vragers bij. De uit-
stroom uit de gehandicaptensector loopt van bijna 7000 in 2001 terug tot minder dan 
6000 in 2020. 

In hoofdstuk 6 zagen we dat de potentiële vraag naar zorg vrijwel constant is rond 
de 103.000 mensen. De erkende vraag is in 2000 bijna 83.000 personen en in 2020 
iets meer dan 82.000. Dat betekent dat de erkende vraag steeds zo’n 20.000 personen 
onder de potentiële vraag ligt. Doordat de totale nieuwe vraag over twintig jaar bijna 
net zo groot is als de uitstroom uit de sector, verandert de erkende vraag nauwelijks.

Het geraamde gebruik in 2020 komt uit op 73.000 personen. Dat is iets minder 
dan het feitelijk aantal gebruikers in 2000 van 75.000 (niet in de tabel). Uitgesplitst 
naar pakketten (§ 7.4) zien we dat het gebruik van de meeste woonvormen toeneemt 
en dat dagbesteding en de ambulante pakketten (begeleiding, onderzoek, behande-
ling zonder verblijf ) afnemen. Wat niet zo plausibel is bij deze variant is de enorme 
toename van de wachtlijsten voor een aantal woonpakketten. Dit is een gevolg van de 
gedragsveronderstelling van een relatief grote vraag naar traditionele woonpakket-
ten vergeleken met de vraag die zich recent heeft ontwikkeld. 

2. Ambulante variant 
Een van de eigenaardigheden van de verstandelijk-gehandicaptensector is de steeds 
grotere toename van het aantal personen zonder zorg dat een indicatie ontvangt. Dat 
zijn dus mensen die voor het eerst de sector binnenkomen. In de ambulante variant 
(tweede rij van tabel 7.2) ligt dit aantal nieuwe vragers op iets meer dan 7000 per jaar 
voor alle jaren tussen 2001 en 2020. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vra-
gers in 2001 en de groei van de populatie verstandelijk gehandicapten. De zwakbe-
gaafden zitten er, net als in de traditionele variant, niet bij, maar in deze variant zijn 
wel de veranderde preferenties tussen 1998 en 2001 verwerkt. Dat aantal nieuwe vra-
gers van 7000 is veel, als bedacht wordt dat het ongeveer 7% van de gehele populatie 
is, maar het is weinig als men nagaat dat het aantal nieuwe cliënten in werkelijkheid 
nog elk jaar oploopt en in 2002 op 12.000 uitkwam. Voor het overige is de invoer van 
het model precies gelijk aan die van de traditionele variant. 
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Zoals te verwachten is met een hogere nieuwe vraag, is de raming van zowel het 
gebruik, als van de erkende vraag hoger dan in de basisvariant. Het verwachte aantal 
gebruikers in 2020 is 82.000. Het aantal mensen dat een erkende vraag heeft (al dan 
niet vervuld) is gelijk aan 87.000. 

In werkelijkheid is het aantal nieuwe vragers tussen 2001 en 2003 nog veel groter 
geweest dan de hier veronderstelde 7.000 per jaar. Bovendien zijn de zwakbegaafden 
uit de nieuwe vraag verwijderd, onder de aanname dat zij geen doelgroep zijn van 
deze sector. Als de forse toename een gevolg is van daadwerkelijk veranderde pre-
ferenties, zal deze variant een realistische schatting van het aantal erkende vragers 
geven. Het kan ook zijn dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een inhaal-
slag qua indicatiestelling (mensen in zorg die niet geïndiceerd waren en die alsnog 
een indicatie ontvingen), maar uit gesprekken met mensen in het veld blijkt dat die 
inhaalslag nog moet komen. In dat geval zou het aantal nieuwe vragers kunnen sta-
biliseren of zelfs afnemen, maar of en wanneer dat gaat gebeuren, is geheel onzeker. 
Als de zwakbegaafden deel blijven uitmaken van de doelgroep, zou het gebruik ruim 
7000 personen hoger liggen en de erkende vraag ruim 13.000 personen hoger dan 
in ambulante variant zonder zwakbegaafden. Het verschil wordt vooral veroorzaakt 
door begeleid zelfstandig wonen en kortverblijf. Dat zijn bij uitstek de pakketten die 
zwakbegaafden ontvangen. Toch is er ook een lichte stijging in de overige woonpak-
ketten te zien. 

3. Ambulant-plus-variant
In deze variant (derde rij van tabel 7.2) is de ontwikkeling van de nieuwe vraag geba-
seerd op de trend in de jaren 1998-2001, inclusief de zwakbegaafden. In deze variant 
komen er elk jaar steeds meer nieuwe vragers bij, net zoals dat de laatste jaren het 
geval was. Het aantal nieuwe vragers loopt op van 8800 in 2001 tot 12.000 in 2007. In 
2020 zou het aantal nieuwe vragers zijn toegenomen tot 21.000. Dat is wel onwaar-
schijnlijk veel, maar, zoals al eerder vermeld, dicht bij de realiteit (in 2002 meldden 
zich 12.000 nieuwe cliënten). Voor het overige is de invoer van het model precies 
gelijk aan die van de vorige varianten. 

De raming van het gebruik is 6000 hoger dan in de traditionele variant en komt in 
2020 uit op ongeveer 79.000 personen. De daling in het gebruik van de meeste tra-
ditionele woonpakketten (pakket 2 tot en met 6, 9 en 10) en in het gebruik van de 
dagbestedingspakketten weegt niet op tegen de stijging in het gebruik van begeleid 
zelfstandig wonen, kortverblijf en de ambulante pakketten. 

Door de steeds maar toenemende vraag naar kortverblijf en de ambulante pakket-
ten stijgt de wachtlijst naar 72.000 personen en zullen er in 2020 150.000 personen 
een erkende vraag hebben. Berekeningen tot 2020 zijn voor deze variant wellicht niet 
realistisch, maar zouden dat voor 2007 wel kunnen zijn. Naar verwachting komt de 
raming van het gebruik in 2007 uit op 77.000 personen en 25.000 personen op de 
wachtlijst.
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4. Gedempte variant
In deze variant gaan we ervan uit dat de nieuwe vraag naar gehandicaptenzorg nooit 
groter kan zijn dan het aantal gehandicapten dat jaarlijks wordt geboren. De nieuwe 
vraag wordt daardoor op 2500 per jaar gesteld. Om de uitstroom uit de voorzieningen 
vergelijkbaar te houden, beperken we deze ook ten opzichte van de vorige varianten. 
Het grootste deel van de uitstroom zal door overlijden komen, een klein deel door 
personen die de zorg (tijdelijk) verlaten. De verdeling van de nieuwe vraag is dezelfde 
als in de ambulante variant, evenals de overige veronderstellingen.

Het gebruik en de erkende vraag komen op hetzelfde niveau als bij de ambulante 
variant. 82.000 personen gebruiken een zorgpakket, terwijl de erkende vraag 87.000 
bedraagt. Door de andere uitstroom, waardoor de verdeling van de gebruikers en 
vragers over de pakketten anders is, staan er in 2020 in deze variant ongeveer 9000 
personen op een wachtlijst.

7.3 Een gevoeligheidsanalyse van de traditionele variant

Kwantitatieve gegevens in de gehandicaptensector zijn voor het invullen van dit 
model niet altijd aanwezig. Daardoor zijn er veel veronderstellingen nodig om een 
raming te maken. Als gevolg daarvan zijn de uitkomsten uit de vorige paragraaf indi-
catief en is het belangrijk dat nagegaan wordt in hoeverre de varianten gevoelig zijn 
voor bepaalde veronderstellingen. In deze paragraaf wordt een aantal alternatieve 
berekeningen gepresenteerd op de traditionele variant die in de vorige paragraaf 
beschreven is. Deze varianten zijn ingegeven door de onzekerheid in de gegevens en 
niet zozeer de onzekerheid in het gedrag van cliënten. De conclusies over de mate 
van gevoeligheid gelden niet alleen voor de traditionele variant, maar ook voor de 
andere basisvarianten. Dat blijkt uit de varianten die wel berekend zijn, maar hier 
niet worden gepresenteerd. 

Er is gevarieerd met de uitstroomcijfers, omdat de onzekerheid omtrent deze cijfers het 
grootst is. In de basisvarianten zijn de uitstroomcijfers gebaseerd op registratiegege-
vens (de middenvariant). We presenteren hier een variant met eveneens geregistreerde, 
maar lagere uitstroomcijfers. Daarnaast wordt een variant gepresenteerd die gebaseerd 
is op berekende uitstroomcijfers. Deze laatste zijn zo berekend dat er constante wacht-
lijsten zijn als er geen capaciteitsgroei is. Het constant blijven van de wachtlijst is een 
plausibele aanname, aangezien de populatie nauwelijks groeit. De variant op basis van 
de berekende uitstroomcijfers genereert uit de aard der zaak vrij constante wachtlijs-
ten, maar bij deze raming zijn de berekende uitstroomcijfers erg hoog.

Er is ook gevarieerd met de groei in de capaciteit. In de trendvariant is de groei gelijk-
gesteld aan de groei in capaciteit in de jaren 1998-2001 en in de demovariant aan de 
groei in de jaren 1990-1997. De moeilijkheid van het vaststellen van de toekomstige 
capaciteitsgroei zit deels in het feit dat het een beleidsvariabele is, en deels in het feit 
dat het onduidelijk is hoe de groei van de afgelopen jaren toebedeeld moet worden aan 



174 Ramingen van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg

de verschillende pakketten. Daarom wordt in deze paragraaf de gevoeligheid aangege-
ven van de raming voor de veronderstellingen omtrent de capaciteitsgroei.

De meeste varianten zijn gebaseerd op het gedesaggregeerde model, maar ter vergelij-
king zullen eveneens uitkomsten van het geaggregeerde model gepresenteerd worden. 
In het geaggregeerde model zijn gegevens over het gebruik, de instroom en de uit-
stroom wat betrouwbaarder, doordat ze direct uit registraties komen. Voor het gedes-
aggregeerde model moeten voor die variabelen veronderstellingen worden gemaakt 
over de verdeling op pakketniveau. Bovendien is er impliciet sprake van doorschuiven 
van ondercapaciteit naar overcapaciteit binnen de onderscheiden voorzieningen. Daar 
staat tegenover dat in het gedesaggregeerde model de inhoud van de onderscheiden 
pakketten veel homogener is, en de doorstroom daarmee ook preciezer. 

Ten slotte worden nog de uitkomsten beschreven van varianten die niet gebaseerd 
zijn op het model, maar op eenvoudige extrapolaties. Deze varianten geven een idee 
van de bandbreedte waarbinnen de modelramingen zouden moeten liggen.

In tabel 7.3 zijn de verschillen in veronderstellingen behorend bij de drie varianten 
weergegeven. 
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Tabel 7.3  
Overzicht van de verschillen tussen de varianten

met  
zwak-
begaafden

groei in 
nieuwe 
vraag

basisjaar 
van de  
prefe- 
renties uitstroom capaciteit

niveau van 
aggregatie

1.  traditionele variant nee demo 1998 branche- 
rapportvariant 
tabel 5.15

demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

2.  ambulante variant nee demo 2001 branche- 
rapportvariant 
tabel 5.15

demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

3.  ambulant-plus-variant ja trend trend 
1998-
2001

branche- 
rapportvariant 
tabel 5.15

demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

1b. traditionele variant met 
  lagere uitstroom

nee demo 1998 lager demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

1c. traditionele variant 
  met berekende uit  
  stroom zonder  
  capaciteitsgroei

nee demo 1998 berekend  
zodat wachtlijst 
constant blijft

nulgroei pakket

1d. traditionele variant  
  met berekende  
  uitstroom

nee demo 1998 berekend  
zodat wachtlijst 
constant blijft

demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

1e. traditionele variant  
  met herverdelen  
  capaciteit

nee demo 1998 branche- 
rapportvariant 
tabel 5.15

doorge-
schoven

pakket

1f. traditionele variant  
  op geaggregeerd  
  niveau

nee demo 1998 branche- 
rapportvariant 
tabel 5.15

doorge-
schoven

voorzie-
ningen 

1g. traditionele variant  
  met hoger uitstroom 
  ambulante pakketten

nee demo 1998 aangepast demo-
groeiper-
centage 
tabel 5.13

pakket

 

In tabel 7.4 zijn de uitkomsten van de varianten op een rij gezet. 
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Tabel 7.4  
Ramingen van gebruik, wachtlijsten en erkende vraag behorende bij de verschillende modelvarianten, 
2000-2020 (absolute aantallen)

type raming
   gebruik  
   2020

  wachtlijst 
  2020

erkende 
vraag 2020

1.  traditionele variant 73.000 9.000 82.000
2.  ambulante variant 82.000 7.000 87.000
3.  ambulant-plus-variant 79.000 72.000 150.000
4.  gedempte variant 82.000 9.000 87.000
1b. traditionele variant met lagere uitstroom 89.000 40.000 120.000
1c. traditionele variant met hogere (berekende) uitstroom, 
  zonder capaciteitsgroei 74.000 4.000 78.000
1d. traditionele variant met hogere (berekende) uitstroom 78.000 0 78.000
1e. traditionele variant met herverdelen capaciteit 81.000 1.000 82.000
1f. traditionele variant op geaggregeerd niveau 82.000 0 82.000
1g. traditionele variant met hoger uitstroom ambulante pakketten 72.000 9.000 80.000

Bron: SCP-berekeningen

1b. Traditionele variant met lagere uitstroom
De uitstroomcijfers voor de basisvariant zijn berekend uit gegevens van Prismant 
(2000), de uitstroomcijfers in deze variant (vierde rij van tabel 7.4) zijn gebaseerd op 
vgn (2002; de lrz-cijfers). Deze uitstroomcijfers zijn lager dan in de basisvariant, 
behalve voor de ambulante pakketten (daarvoor zijn ze gelijk). Voor het overige is de 
invoer van het model precies gelijk aan die van de basisvariant. 

In vergelijking met de basisvariant is het gebruik zo’n 16.000 personen hoger en 
de wachtlijst meer dan 30.000. Het hogere gebruik komt door de lagere uitstroom-
percentages bij sommige woonpakketten en de daar bestaande overcapaciteit. 
Bovendien resulteren de lagere uitstroompercentages voor elk pakket in een langere 
wachtlijst dan in de basisvariant. De lage uitstroompercentages in deze variant 
zorgen voor een toename in het gebruik en in de wachtlijsten voor de woonpakket-
ten. Door de lage uitstroom en een instroom die jaarlijks hoger is dan de aanwas in 
de populatie van verstandelijk gehandicapten, komt het aantal erkende vragers hoger 
uit dan de populatieraming. 

1c.   Traditionele variant met hogere berekende uitstroom op basis van constante  
   wachtlijsten en capaciteit
Doorredenerend vanuit de bevinding dat de populatie verstandelijk gehandicapten 
vrijwel constant blijft tussen 2001 en 2020, is in deze variant verondersteld dat ook 
het gebruik en de wachtlijsten in die jaren vrijwel constant zullen blijven als er geen 
capaciteitsuitbreiding plaatsvindt. Dit geeft uitstroompercentages die veel hoger zijn 
voor de traditionele woontypes, begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding voor kin-
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deren en behandeling met verblijf, en veel lager voor de overige dagbestedingstypen 
en begeleiding en behandeling.1 Overigens moet gezegd worden dat in vgn (2002) 
ook dit soort percentages genoemd zijn (zie hoofdstuk 5). De uitstroompercentages 
zijn zo berekend dat de omvang van het gebruik en de wachtlijst constant is. Daar-
door zijn het gebruik en de erkende vraag in 2020 gelijk aan die in 2001 (zesde rij 
van tabel 7.4). Het aantal gebruikers is ongeveer 74.000, het aantal erkende vragers 
78.000. 

1d. Traditionele variant met berekende uitstroom en capaciteitsuitbreiding
Deze variant rekent met de berekende uitstroomcijfers uit de vorige variant. Het ver-
schil is dat er nu wel capaciteitsuitbreiding plaatsvindt. Het gevolg hiervan is dat er 
geen constante wachtlijst meer is. 

Zowel het aantal gebruikers als het aantal erkende vragers in 2020 wordt geschat op 
78.000 (zevende rij van tabel 7.4).Dat is ongeveer 3000 meer dan het feitelijk aantal 
gebruikers in 2001. Uitgesplitst naar pakketten (niet in de tabel) zien we dat deze toe-
name gelijkelijk verdeeld is over de verschillende pakketten. Door de veronderstelde 
capaciteitsuitbreiding zijn de wachtlijsten binnen een aantal jaren weggewerkt.

1e. Traditionele variant met herverdelen capaciteit 
In deze variant (achtste rij van tabel 7.4) is de invoer van het model precies gelijk aan 
die van de traditionele variant die in de vorige paragraaf beschreven is. Het enige 
verschil is dat er capaciteit is doorgeschoven van het ene naar het andere pakket. 
Omdat er in de basisraming sprake was van overcapaciteit bij sommige pakketten 
en ondercapaciteit bij andere pakketten, is er capaciteit overgeheveld van het eerste 
naar het tweede pakket. Dat is zo efficiënt mogelijk gedaan, zonder te kijken naar 
de gelijkwaardigheid van de pakketten. Men kan zich natuurlijk afvragen of het wer-
kelijk mogelijk is om de overcapaciteit van de ambulante vormen te benutten om de 
capaciteit van de woonvormen te vergroten door bijvoorbeeld personeel anders in te 
zetten. Toch is dit de veronderstelling die achter deze variant schuilgaat.

Door het beter benutten van de totale beschikbare capaciteit daalt de wachtlijst 
voor 2020, en stijgt het gebruik in vergelijking met de basisvariant. In totaal is het 
geraamde gebruik in 2020 gelijk aan 81.000 personen, en de geraamde erkende vraag 
in 2020 aan ongeveer 82.000 personen. De herverdeling van de capaciteit lost natuur-
lijk het probleem van de grote erkende vraag voor de woonpakketten niet op. Welis-
waar zijn de wachtlijsten voor de woonpakketten niet meer zo hoog, maar nu is het 
gebruik van de woonpakketten hoog.

1 De exacte percentages staan in bijlage B5.3.
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1f. Traditionele variant op basis van geaggregeerde cijfers 
Omdat gedurende het onderzoek duidelijk werd hoe moeilijk het model te vullen is 
met betrouwbare invoer, is ervoor gekozen om naast de gedesaggregeerde variant 
ook een geaggregeerde variant op te nemen, waarbij de gegevens over het gebruik, 
de instroom en de uitstroom wat betrouwbaarder zijn doordat ze direct uit de regi-
straties volgen. De grootste verschillen met de traditionele variant zijn de andere 
gebruikscijfers en het min of meer automatisch doorschuiven van ondercapaciteit 
naar overcapaciteit binnen de onderscheiden categorieën. De vraag en de wachtlijs-
ten in 2001 zijn gelijk aan die in de traditionele variant.

Het aantal gebruikers in 2020 wordt geschat op 82.000 (negende rij van tabel 7.2). 
Dat is ongeveer gelijk aan het gebruik in de variant met doorgeschoven capaciteit 
(variant 1e). Er is in 2020 geen wachtlijst meer. Dat het gebruik iets lager ligt, heeft te 
maken met het feit dat in het geaggregeerde model alleen binnen de voorzieningen 
is doorgeschoven en bijvoorbeeld niet tussen de ambulante categorie en de catego-
rie ‘verzorgd’. De stijging in het aantal gebruikers varieert per categorie. Het aantal 
gebruikers van de categorie ‘verzorgd’ stijgt licht, dat van de categorie ‘beschermd’ 
sterk. Het gebruik van de categorie ‘dagbesteding’ blijft constant en dat van de cate-
gorie ‘ambulant’ daalt. 

1g. Traditionele variant met hogere uitstroom ambulante pakketten 
De uitstroomcijfers voor met name de ambulante pakketten zijn zo onzeker dat hier 
een variant wordt gepresenteerd met een hogere uitstroom. De uitstroom voor de 
ambulante pakketten is 35,8% per jaar in plaats van 20% per jaar. Voor het overige is 
de invoer van het model precies gelijk aan die van de traditionele variant 1. 

Door het hogere uitstroompercentage en het ontbreken van een wachtlijst voor de 
ambulante pakketten, neemt het gebruik daarvan af. En die afname leidt tot een 
daling van het totale gebruik. De (kleine) afname van de wachtlijst is juist een gevolg 
van het afnemen van het aantal wachtenden voor de woonpakketten. Door het lagere 
gebruik van de ambulante pakketten neemt ook de doorstroom daarvan naar de 
woonpakketten af, hetgeen leidt tot kleinere wachtlijsten. Net als in de basisvariant 
is het onwaarschijnlijke van deze variant de enorme toename in de wachtlijsten voor 
de woonpakketten.

Conclusie
De ramingen zijn redelijk gevoelig voor de hoogte van de uitstroom. Bij een lagere 
uitstroom dan verondersteld in de traditionele variant, komt de raming voor het 
gebruik zo’n 16.000 personen hoger uit; de wachtlijst bevat dan 31.000 personen 
meer. Bij herverdelen van de capaciteit tussen de pakketten kan de wachtlijst onge-
veer 8.000 personen lager uitkomen. Die mensen ontvangen zorg dankzij de capaci-
teitsherverdeling. De verschillen in de uitkomsten zijn in grootte vergelijkbaar met 
de verschillen tussen de traditionele en de ambulante variant. Ze vallen echter in het 
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niet vergeleken bij de verschillen in uitkomsten die ontstaan als de trend in de vraag-
groei wordt doorgetrokken.

Globale varianten
In dit onderzoek is ook een aantal varianten gemaakt van globale berekeningen van 
het totale gebruik van gehandicaptenvoorzieningen. Ze zijn globaal omdat ze niet 
verbijzonderd zijn naar de verschillende zorgproducten en omdat de berekeningen 
niet zijn gebaseerd op het model, maar op common sense. Bovendien leunen de vari-
anten heel zwaar op een aantal veronderstellingen. De varianten zijn geconstrueerd 
door veronderstellingen te maken over het percentage van de populatie dat zorg ont-
vangt en dat gebruikspercentage te relateren aan de verwachte bevolkingsgroei. Er 
is verder verondersteld dat de capaciteitsgroei zodanig is, dat er geen capaciteitsres-
tricties zijn en dus ook geen wachtlijsten. Dat impliceert dat het berekende gebruik 
gelijk is aan de erkende vraag. Het aantal erkende vragers is immers gelijk aan het 
aantal gebruikers en het aantal mensen zonder zorg op de wachtlijst. De veronder-
stellingen en uitkomsten van de varianten zijn beschreven in tabel M.1 van bijlage 
M en ze zijn gesorteerd van laag naar hoog. Hierna worden kort de uitkomsten 
beschreven.

Uit hoofdstuk 6 blijkt dat er nauwelijks sprake is van een demografische groei in het 
aantal verstandelijk gehandicapten: het aantal licht verstandelijk gehandicapten blijft 
gelijk en er zijn naar verwachting in 2020 1000 meer ernstig verstandelijk gehandi-
capten dan in 2000. Naar verwachting zal dan ook het gebruik van voorzieningen 
op basis van demografische ontwikkelingen nauwelijks toenemen. Als we ervan 
uitgaan dat iedereen die op de wachtlijst staat zorg gaat ontvangen, komen we op 
een geraamd aantal gebruikers van 84.000. Als meer verstandelijk gehandicapten 
zorg gaan ontvangen, zal het gebruik toenemen van 75.000 tot 88.000. Wordt een 
gebruikspercentage van 100% verondersteld, dan zal het aantal gebruikers in 2020 
104.000 personen zijn. Worden daar ook nog eens de zwakbegaafden bij geteld, dan 
komt de raming uit op 113.000 gebruikers.

Deze globale varianten geven een indicatie van de bandbreedte waarbinnen de 
erkende vraag de komende jaren zal liggen. De conclusie is dat demografie daarbij 
nauwelijks een rol speelt. Vooral de vraag van de cliënten en het beleid in reactie 
daarop zijn bepalend: wie wordt tot de doelgroep gerekend en welke vraag wordt 
gehonoreerd?

7.4 De vier basisvarianten in detail

In deze paragraaf worden de resultaten van de vier basisvarianten gepresenteerd, uit-
gesplitst naar de verschillende pakketten. Daarmee wordt aangegeven hoe groot de 
toekomstige vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg is, uitgedrukt in verschil-
lende zorgpakketten. In tabel 7.5 wordt de traditionele variant gepresenteerd.



180 Ramingen van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg

Als de nieuwe vraag wordt berekend op basis van de voorkeuren in 1998, zien we de 
erkende vraag vooral toenemen bij de pakketten woontype 2, woontype 4, begeleid 
zelfstandig wonen en dagbesteding type 2 of verlengde dagopvang (gericht op kin-
deren). De vraag naar de meeste ambulante pakketten daalt (soms fors) tussen 2000 
en 2020. De totale erkende vraag verandert nauwelijks, terwijl het totale gebruik een 
lichte daling laat zien. Voor de meeste pakketten is in 2020 de wachtlijst verdwenen. 
Dit komt doordat de erkende vraag naar deze pakketten is afgenomen, of niet veel is 
gestegen, zodat de beschikbare capaciteit in 2020 voldoende is om aan de erkende 
vraag te voldoen. De vraagstijging voor de woonpakketten woontype 2 en woontype 4 
is echter zo fors, dat daar grote wachtlijsten ontstaan.

Tabel 7.5  
Het gebruik, de wachtlijst en de erkende vraag in de traditionele variant, naar zorgpakketten, 2000 en 
2020 (in absolute aantallen) 

    gebruik  
    2000

    gebruik  
    2020

wachtlijst 
2000

wachtlijst 
2020

erkende 
vraag 2000

erkende 
vraag 2020

woontype 1 met dagbesteding 5.329 4.689 302 0 5.454 4.689
woontype 1 1.597 1.960 243 781 1.819 2.741
woontype 2 met dagbesteding 6.700 7.968 719 0 7.005 7.968
woontype 2 2.201 2.702 674 4.352 2.778 7.005
woontype 3 met dagbesteding 11.462 10.638 832 0 11.783 10.638
woontype 3 4.566 5.981 1.154 0 5.496 5.981
woontype 4 met dagbesteding 1.863 3.431 923 41 2.124 3.472
woontype 4 1.485 2.735 1.562 3.571 2.834 6.306
woontype 5 met dagbesteding 1.280 998 220 0 1.314 998
woontype 5 2.360 3.342 612 0 2.870 3.342
bzw met dagbesteding 617 990 142 0 625 990
bzw met overige begeleiding cliënt 912 195 34 0 927 195
bzw 3.471 5.089 622 0 3.959 5.089
kortverblijf met dagbesteding 1.904 2.216 565 0 1.965 2.216
kortverblijf 5.106 4.975 826 0 5.709 4.975
dagbesteding type 1 of 3 6.948 3.642 437 0 7.228 3.642
dagbesteding type 2 of 
verlengde dagopvang 3.243 5.311 809 0 3.655 5.311
dagbesteding type 4 of 5 5.490 3.192 448 0 5.800 3.192
begeleiding cliënt en / of gezin 3.504 1.841 814 0 4.171 1.841
onderzoek en advies 1.962 343 42 0 1.997 343
behandeling / therapie 2.391 512 146 0 2.492 512
onderzoek, diagnostiek en behan-
deling met verblijf 462 742 492 18 847 760
totaal 74.853 73.492 12.618 8.763 82.852 82.206

Bron: SCP-berekeningen

In tabel 7.6 staan de resultaten van de ambulante variant. De nieuwe vraag is daarbij 
gebaseerd op de voorkeuren in 2001. De verschillen tussen deze variant en de tradi-
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tionele variant worden dus veroorzaakt door verschuivingen in de verdeling van de 
nieuwe vraag over pakketten tussen 1998 en 2001.2 De erkende vraag naar traditi-
onele pakketten is lager dan in de traditionele variant. De pakketten die te maken 
hebben met begeleid wonen en kortverblijf, hebben een hogere erkende vraag, ter-
wijl de erkende vraag naar ambulante pakketten veel hoger is. Het gevolg is kortere 
wachtlijsten voor de woonpakketten type 2 en type 4 in vergelijking met de traditi-
onele variant. Voor de pakketten ‘begeleiding’ en ‘onderzoek/behandeling met ver-
blijf’ ontstaan wachtlijsten, waarbij vooral de capaciteit van het laatste pakket sterk 
achterblijft bij de vraag. Net als bij de vorige variant verdwijnen de wachtlijsten voor 
de meeste pakketten.

Tabel 7.6  
Het gebruik, de wachtlijst en de erkende vraag in de ambulante variant, naar zorgpakketten, 2000 en 2020 
(in absolute aantallen)

  gebruik  
  2000

  gebruik  
  2020

wachtlijst 
2000

wachtlijst 
2020

erkende 
vraag 2000

erkende 
vraag 2020

woontype 1 met dagbesteding 5.329 5.035 302 0 5.454 5.035
woontype 1 1.597 1.618 243 0 1.819 1.618
woontype 2 met dagbesteding 6.700 7.347 719 15 7.005 7.362
woontype 2 2.201 2.702 674 1047 2.778 3.642
woontype 3 met dagbesteding 11.462 9.689 832 0 11.783 9.689
woontype 3 4.566 4.831 1.154 0 5.496 4.831
woontype 4 met dagbesteding 1.863 3.005 923 0 2.124 3.005
woontype 4 1.485 2.735 1.562 2920 2.834 5.483
woontype 5 met dagbesteding 1.280 888 220 0 1.314 888
woontype 5 2.360 2.581 612 0 2.870 2.581
bzw met dagbesteding 617 1.014 142 0 625 1.014
bzw met overige begeleiding cliënt 912 476 34 0 927 476
bzw 3.471 6.372 622 0 3.959 6.372
kortverblijf met dagbesteding 1.904 2.659 565 0 1.965 2.659
kortverblijf 5.106 10.328 826 0 5.709 10.328
dagbesteding type 1 of 3 6.948 3.223 437 0 7.228 3.223
dagbesteding type 2 of 
 verlengde dagopvang 3.243 5.028 809 0 3.655 5.028
dagbesteding type 4 of 5 5.490 2.992 448 0 5.800 2.992
begeleiding cliënt en / of gezin 3.504 5.631 814 617 4.171 6.248
onderzoek en advies 1.962 1.011 42 0 1.997 1.011
behandeling / therapie 2.391 1.636 146 0 2.492 1.636
onderzoek, diagnostiek en behan-
deling met verblijf 462 742 492 2172 847 2.279
totaal 74.853 81.543 12.618 6771 82.852 87.400

Bron: SCP-berekeningen

2 Er is geen verschil in de omvang van de nieuwe vraag.
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De resultaten van de variant ‘ambulant-plus’ zijn te vinden in tabel 7.7. Bij deze vari-
ant wordt niet uitgegaan van de voorkeuren in de nieuwe vraag voor een bepaald 
jaar, maar wordt de trend tussen 1998 en 2001 in de nieuwe vraag doorgetrokken. 
Gegeven de recente ontwikkelingen in de vraag naar gehandicaptenzorg, is dit 
op korte termijn een plausibele ontwikkeling. Voor de lange termijn zijn de resul-
taten van deze variant niet erg waarschijnlijk, omdat het aantal personen dat een 
erkende vraag uitoefent in 2020 veel groter is dan de geschatte populatie voor dat 
jaar. Daarom is ervoor gekozen om de resultaten voor deze variant te presenteren 
voor 2007. Ten opzichte van de situatie in 2000 zien we voor een aantal pakketten 
de wachtlijst verdwijnen. Voor de meeste van deze pakketten is het gebruik in 2007 
lager dan in 2000. De grootste (relatieve) groei in de erkende vraag wordt gevonden 
bij ‘onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf’. De erkende vraag naar 
dit pakket vervijfvoudigt tussen 2000 en 2007, terwijl de capaciteitsgroei (en dus 
het gebruik) hierbij sterk achterblijft. Dit resulteert in een wachtlijst van ruim 4000 
personen voor dit pakket. Ook de pakketten ‘begeleiding’ en ‘kortverblijf’ laten 
een grote groei van de erkende vraag zien, met bijbehorende een lange wachtlijst. 
Voor beide pakketten geldt dat de toename in de erkende vraag grotendeels op de 
wachtlijst terechtkomt. De totale erkende vraag in deze variant bedraagt in 2007 
ruim 100.000 personen, wat betekent dat bijna alle verstandelijk gehandicapten in 
de populatie aanspraak maken op zorg. Het totale gebruik stijgt van bijna 75.000 in 
2000 naar ruim 76.500 in 2007. Door de grote toename in de erkende vraag verdub-
belt de totale wachtlijst en deze komt uit op bijna 25.000. 
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Tabel 7.7  
Het gebruik, de wachtlijst en de erkende vraag in de ambulant-plus-variant, naar zorgpakketten,  
2000 en 2007 (in absolute aantallen)

 gebruik 
 2000

 gebruik  
 2007

 wachtlijst 
 2000

 wachtlijst 
  2007

erkende  
vraag 2000

erkende 
vraag 2007

woontype 1 met dagbesteding 5.329 5.293 302 0 5.454 5.293
woontype 1 1.597 1.399 243 0 1.819 1.399
woontype 2 met dagbesteding 6.700 6.941 719 0 7.005 6.941
woontype 2 2.201 2.365 674 57 2.778 2.422
woontype 3 met dagbesteding 11.462 10.646 832 0 11.783 10.646
woontype 3 4.566 4.302 1.154 0 5.496 4.302
woontype 4 met dagbesteding 1.863 2.307 923 310 2.124 2.599
woontype 4 1.485 1.839 1.562 2.372 2.834 4.006
woontype 5 met dagbesteding 1.280 995 220 0 1.314 995
woontype 5 2.360 2.300 612 0 2.870 2.300
bzw met dagbesteding 617 907 142 0 625 907
bzw met overige begeleiding cliënt 912 878 34 0 927 878
bzw 3.471 6.264 622 860 3.959 7.124
kortverblijf met dagbesteding 1.904 2.522 565 319 1.965 2841
kortverblijf 5.106 6.765 826 6.094 5.709 12.859
dagbesteding type 1 of 3 6.948 4.145 437 0 7.228 4.145
dagbesteding type 2 of verlengde 
dagopvang 3.243 4.071 809 555 3.655 4.626
dagbesteding type 4 of 5 5.490 3.604 448 0 5.800 3.604
begeleiding cliënt en / of gezin 3.504 4.137 814 9.826 4.171 13.963
onderzoek en advies 1.962 1.688 42 0 1.997 1.688
behandeling / therapie 2.391 2.692 146 187 2.492 2.879
onderzoek, diagnostiek en  
behandeling met verblijf 462 545 492 4.123 847 4.197
totaal 74.853 76.605 12.618 24.703 82.852 100.614

Bron: SCP-berekeningen

Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de nieuwe vraag op de lange termijn zo hoog 
blijft, hebben we een gedempte variant uitgerekend. De nieuwe vraag wordt in deze 
variant op 2500 per jaar gesteld. De verdeling van de nieuwe vraag is dezelfde als in 
de ambulante variant, evenals de overige veronderstellingen. De detailresultaten 
zijn te vinden in tabel 7.8. Voor de meeste pakketten verdwijnt de wachtlijst, voor een 
drietal pakketten wordt de wachtlijst erg lang. Dit betreft de pakketten voor woon-
type 4, zowel met als zonder dagbesteding en het pakket ‘onderzoek/behandeling 
met verblijf’. Voor het woontype 4 zonder dagbesteding zagen we ook in de andere 
varianten een lange wachtlijst. Voor het type met dagbesteding is de wachtlijst 
nieuw. Het blijkt hier vooral te gaan om doorstroomvragers: personen die al zorg 
ontvangen binnen een van de pakketten, maar op de wachtlijst staan voor woontype 
4 met dagbesteding. In vergelijking met de andere varianten is de uitstroom in deze 
gedempte variant lager, waardoor er minder ruimte is voor deze doorstroom. 
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Tabel 7.8  
Het gebruik, de wachtlijst en de erkende vraag in de gedempte variant, 2000 en 2020, naar zorgpakketten 
(in absolute aantallen)

gebruik 
2000

gebruik 
2020

wachtlijst 
2000

wachtlijst 
2020

erkende 
vraag 2000

erkende 
vraag 2020

woontype 1 met dagbesteding 5.329 5.616 302 0 5.454 5.616
woontype 1 1.597 1.451 243 0 1.819 1.451
woontype 2 met dagbesteding 6.700 8.223 719 0 7.005 8.223
woontype 2 2.201 2.702 674 362 2.778 3.064
woontype 3 met dagbesteding 11.462 11.775 832 0 11.783 11.775
woontype 3 4.566 5.827 1.154 0 5.496 5.827
woontype 4 met dagbesteding 1.863 3.431 923 3432 2.124 4.091
woontype 4 1.485 2.735 1.562 3060 2.834 5.172
woontype 5 met dagbesteding 1.280 1.657 220 0 1.314 1.657
woontype 5 2.360 3.256 612 0 2.870 3.256
bzw met dagbesteding 617 1.976 142 0 625 1.976
bzw met overige begeleiding 
cliënt 912 555 34 0 927 555
bzw 3.471 7.039 622 0 3.959 7.039
kortverblijf met dagbesteding 1.904 1.822 565 0 1.965 1.822
kortverblijf 5.106 5.314 826 0 5.709 5.314
dagbesteding type 1 of 3 6.948 3.982 437 0 7.228 3.982
dagbesteding type 2 of verlengde 
dagopvang 3.243 3.364 809 0 3.655 3.364
dagbesteding type 4 of 5 5.490 3.306 448 0 5.800 3.306
begeleiding cliënt en / of gezin 3.504 3.782 814 0 4.171 3.782
onderzoek en advies 1.962 1.260 42 0 1.997 1.260
behandeling / therapie 2.391 2.238 146 0 2.492 2.238
onderzoek, diagnostiek en 
behandeling met verblijf 462 742 492 2153 847 2.049
totaal 74.853 82.053 12.618 9007 82.852 86.819

Bron: SCP-berekeningen

Conclusie
In de vier hier besproken varianten blijven er overal wachtlijsten voor een paar woon-
pakketten (vooral woontype 2 en woontype 4). Bij de ambulante varianten ontstaan 
lange wachtlijsten bij onderzoek/behandeling met verblijf. In de ambulante variant 
vinden we daarnaast nog een wachtlijst voor begeleiding, in de ambulant-plus-vari-
ant voor begeleid zelfstandig wonen, kortverblijf en begeleiding en bij de gedempte 
variant bij woontype 4 met dagbesteding. Het gebruik stijgt bij de ambulante en 
de gedempte variant met ongeveer 7000 personen, terwijl de stijging bij de ambu-
lant-plus-variant gering is en het gebruik in de traditionele variant licht daalt. De 
erkende vraag blijft voor de traditionele variant ongeveer gelijk aan die van 2000, bij 
de gedempte variant en de ambulante variant stijgt deze met 4000 à 4500 personen. 
De toename van de erkende vraag in de ambulant-plus-variant is zo groot, dat deze 
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in 2007 al bijna uitkomt op de raming van de populatie verstandelijk gehandicapten. 
Als de traditionele variant en de ambulante variant met elkaar worden vergeleken, 
zien we bij de ambulante variant een daling van het gebruik bij de traditionele pak-
ketten (wonen en dagbesteding) en een toename bij begeleid wonen en kortverblijf. 
Vooral bij de ambulante pakketten is het gebruik veel hoger.

7.5 Ramingen van de benodigde capaciteit voor grootschalig en kleinschalig 
wonen

Op verzoek van vws wordt in deze paragraaf een raming gepresenteerd van het 
gebruik van en de erkende vraag naar kleinschalig en grootschalig wonen in 2015. 
Deze raming volgt uit de pakketramingen zoals die in de vorige paragrafen zijn 
beschreven. De hoogte van de raming is volledig afhankelijk van de inschatting 
welke woonpakketten alleen maar grootschalig kunnen worden aangeboden. In 
overleg met vws is aangenomen dat van de zwaardere woonpakketten (1 tot en met 
5) 75% grootschalig zal worden aangeboden. Deze zwaardere woonpakketten vallen 
onder het concept ‘verzorgd wonen’. Verder wordt verondersteld dat alle bescherm-
dwonenpakketten (pakketten 6 tot en met 12) op termijn wel kleinschalig kunnen 
worden aangeboden. In tabel B7.2 in bijlage B7.2 worden alle verschillende ramingen 
voor de benodigde capaciteit voor groot- en kleinschalig wonen onder elkaar gezet. 
In tabel 7.9 zijn de uitkomsten van de drie basisvarianten vermeld.

Tabel 7.9  
De basisvariantramingen van de erkende vraag naar grootschalig en kleinschalig wonen, 2000 en 2015 
 (in absolute aantallen)

grootschalig kleinschalig

varianten 2000 2015 2000 2015

1. traditionele variant 22.000 24.000 27.000 34.000
2. ambulante variant 22.000 21.000 27.000 31.000
3.ambulant-plus-variant 22.000 17.000 27.000 28.000
4. gedempte variant 22.000 23.000 27.000 35.000

Bron: SCP-berekeningen 

Grootschalig wonen
Het is moeilijk om aan te geven welke van de varianten van de vraag naar groot-
schalig wonen in tabel 7.9 de meest plausibele is. De recente ontwikkelingen van 
extramuralisering, met een ‘minimale’ vraag naar traditionele woonvormen en 
een ‘maximale’ vraag naar ambulante zorg, komen het meest tot hun recht in de 
ambulant-plus-variant. De geraamde erkende vraag naar grootschalig wonen komt 
dan laag uit, op zo’n 17.000 personen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat deze 
tendens zo zal doorzetten. Als het zo is dat de recentste ontwikkelingen weer deels 
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worden teruggedraaid (traditionele variant), dan leidt dat tot een geraamde erkende 
vraag naar grootschalig wonen van 24.000 personen. Daartussen zit dan nog een 
geraamde vraag naar grootschalig wonen van 21.000 personen (ambulante variant), 
waarin wel verwerkt is dat er sinds 2001 minder traditionele woonpakketten en meer 
ambulante pakketten worden gevraagd, maar niet de enorme groei in het aantal 
nieuwe vragers is meegenomen. De gedempte variant neigt naar een vraag naar 
grootschalig wonen die in de buurt van die van de traditionele variant ligt. Gemid-
deld over alle varianten is de geraamde erkende vraag naar grootschalig wonen gelijk 
aan 21.000 personen in 2015. Dat is iets minder dan in 2000. Daarbij moet wel aan-
getekend worden dat een relatief kleine vraag naar grootschalig wonen gepaard gaat 
met een enorme erkende vraag naar begeleiding. 

Kleinschalig wonen
De geraamde erkende vraag naar kleinschalig wonen komt bij een ‘maximale vraag 
naar ambulante zorg’ laag uit, op zo’n 28.000 personen. De traditionele raming komt 
uit op 34.000 personen. De ambulante variant, waarin wel verwerkt is dat er sinds 2001 
minder traditionele woonpakketten en meer ambulante pakketten worden gevraagd, 
maar die niet de enorme groei in het aantal nieuwe vragers meeneemt, komt uit op 
31.000 personen. De gedempte variant komt op 35.000 personen. Gemiddeld over alle 
varianten is de geraamde erkende vraag naar kleinschalig wonen gelijk aan 32.000 
personen in 2015. Vermoedelijk zal de erkende vraag naar kleinschalig wonen dan ook 
toenemen ten opzichte van 2000, toen het 27.000 personen betrof.

7.6 Conclusie 

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op de vraag hoe groot de toekomstige 
vraag naar en het gebruik van verstandelijk-gehandicaptenzorg zal zijn. Het ant-
woord hangt van een aantal inschattingen af. Ten eerste, worden de zwakbegaafden 
al dan niet meegenomen in de raming? Ten tweede, is de toename in de vraag naar 
pakketten van mensen zonder zorg, die de laatste jaren is gesignaleerd, permanent 
of tijdelijk? Ten derde, is de verschuiving in de vraag van traditionele woonpakketten 
naar ambulante pakketten permanent of tijdelijk? Om het effect van de veronderstel-
lingen dienaangaande te kunnen berekenen, is een aantal varianten ontwikkeld. In 
de ambulant-plus-variant van de raming is verondersteld dat de zwakbegaafden deel 
blijven uitmaken van de doelgroep en dat de trend van toename in de vraag van de 
afgelopen jaren ook de komende jaren zal blijven voortduren. In de traditionele vari-
ant en de ambulante variant horen de zwakbegaafden niet meer tot de doelgroep en 
gaat de stijging in de vraag gelijk op met de stijging in de populatie van verstandelijk 
gehandicapten. In de ambulante variant is de verschuiving in de vraag van traditio-
nele woonpakketten naar ambulante pakketten groter dan in de traditionele variant. 
In de gedempte variant is het aantal nieuwe indicaties gelijkgesteld aan het aantal 
personen waarmee de populatie verstandelijk gehandicapten jaarlijks toeneemt 
(ongeveer 2500 personen).
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Naar verwachting zal de populatie verstandelijk gehandicapten ongeveer constant 
blijven op 103.000. Dit aantal is tegelijkertijd een maximumschatting voor het aantal 
gebruikers in 2020. Het is niet waarschijnlijk dat het aantal gebruikers minder zal 
zijn dan het huidige aantal gebruikers van 75.000. Als we op basis van maatschappe-
lijke ontwikkelingen veronderstellen dat een groter deel van de verstandelijk gehan-
dicapten zorg zal ontvangen dan voorheen, komt de globale raming uit op 88.000 
gebruikers in 2020. Dat zijn ruim 10.000 personen meer dan het huidige aantal 
gebruikers. 

Ervan uitgaande dat het aantal nieuwe vragers niet zo sterk zal blijven toenemen 
als de afgelopen jaren het geval is geweest, zal het geraamde gebruik in 2020 waar-
schijnlijk niet lager zijn dan 75.000 en niet hoger dan 90.000. De ambulante variant 
komt uit op een gebruik van 82.000. Deze raming is echter alleen realistisch als de 
nieuwe vraag stabiliseert op het niveau van 2001, met ook de daar geldende verhou-
ding tussen de verschillende pakketten.

 
Door de gerestricteerde capaciteitsgroei liggen de verschillende gebruiksramingen 
niet zo ver uit elkaar. Dat is anders voor de ramingen van de wachtlijst. Die varieert 
van geen wachtlijst tot een wachtlijst van 40.000 personen in de varianten waarbij 
de toename in de nieuwe vraag gelijk opgaat met de groei van de populatie. In de 
ambulante variant komt de raming van de wachtlijst uit op ongeveer 7000 personen. 
De erkende vraag (de som van gebruik en nieuwe wachtlijst) komt op 87.000. Als 
de stijgende trend in de vraag in de jaren 1998- 2001 wordt doorgetrokken naar de 
toekomst, zal in 2007 de wachtlijst al gestegen zijn tot 25.000 (ambulant-plus-vari-
ant). Deze vraaggestuurde ramingen geven aan dat de erkende vraag torenhoog zal 
worden als de trendmatige stijging in de afgelopen jaren wordt doorgetrokken naar 
de toekomst.

In de ambulante variant met veronderstelde permanente verschuiving in de vraag 
naar ambulante pakketten maar zonder trendmatige groei, zal het gebruik van 
de meeste woonpakketten licht dalen en zullen de wachtlijsten snel afnemen. Het 
aantal begeleid zelfstandig wonenden zal stijgen, net als het aantal personen dat 
kortverblijf ontvangt. De kortverblijfopvang zal zelfs heel sterk stijgen. Het gebruik 
van dagbesteding zal constant zijn, er zullen geen wachtlijsten meer zijn in 2020. 
Daarentegen zal het gebruik van de ambulante pakketten enorm toenemen en zal 
vooral de wachtlijst voor onderzoek/behandeling met verblijf enorm groeien. 

Op verzoek van vws is een raming gemaakt van het aantal mensen dat in 2015 een 
grootschalig woonpakket nodig heeft. Dat is 75% van de mensen die gebruikmaken 
van de zwaardere woonpakketten (pakketten 1 tot en met 5). Naar verwachting zal in 
2015 het aantal erkende vragers naar grootschalig wonen ongeveer gelijk zijn aan het 
aantal in 2000 (rond de 22.000). Vermoedelijk zal de erkende vraag naar kleinschalig 
wonen met ongeveer 7000 personen toenemen ten opzichte van 2000. De erkende 
vraag naar kleinschalig wonen zal in 2015 rond de 34.000 personen liggen.
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Bijlage B7.1 Globale ramingen van het gebruik van gehandicaptenvoorzieningen 

Hierna wordt een aantal globale ramingen van het totale gebruik van gehandicap-
tenvoorzieningen gepresenteerd. Ze zijn globaal, omdat ze niet te verbijzonderen 
zijn naar de verschillende zorgproducten, en omdat het berekeningen zijn die niet 
gebaseerd zijn op een model. Bovendien leunen de ramingen heel zwaar op een 
aantal veronderstellingen. De ramingen zijn geconstrueerd door veronderstellingen 
te maken over het percentage van de populatie dat zorg ontvangt, en dat gebruiks-
percentage te relateren aan de verwachte bevolkingsgroei. Er is verder verondersteld 
dat de capaciteitsgroei zodanig is, dat er geen capaciteitsrestricties zijn en dus ook 
geen wachtlijsten. Dat impliceert dat de gebruiksramingen gelijk zijn aan de erkende 
vraagramingen. Immers, het aantal erkende vragers is gelijk aan het aantal gebrui-
kers en het aantal mensen zonder zorg op de wachtlijst. De uitkomsten van de vari-
anten zijn beschreven in tabel B7.1 en ze zijn gesorteerd van laag naar hoog. Hierna 
wordt een korte beschrijving gegeven van de varianten.

1. Pure demografie
Uit hoofdstuk 6 blijkt dat er nauwelijks sprake is van een demografische groei in 
het aantal verstandelijk gehandicapten: het aantal licht verstandelijk gehandicap-
ten blijft gelijk en er zijn in 2020 naar verwachting 1000 meer ernstig verstandelijk 
gehandicapten dan in 2000. Naar verwachting zal dan ook het gebruik van voorzie-
ningen nauwelijks toenemen op basis van demografische ontwikkelingen. Dat zien 
we als we de gebruikspercentages in 2000 doortrekken naar de toekomst.

Op basis van het bestand pvh (Personen met een verstandelijke handicap, zie 
bijlage B) weten we dat 89% van de ernstig gehandicapten zorg ontvangt. Er komen 
op basis van dat percentage en de verwachte demografische ontwikkeling een kleine 
1000 gebruikers bij, allemaal ernstig gehandicapt. Het aantal gebruikers van zorg 
zal stijgen van 75.000 in 2000 naar 76.000 in 2020. Deze variant geeft een minimum-
schatting: gezien de ontwikkelingen in de gehandicaptensector zoals die in hoofd-
stuk 2 beschreven staan, zal het percentage gebruikers waarschijnlijk toenemen en 
daarmee zal de raming van gebruikers hoger uitkomen.

2. Iedere erkende vrager in zorg
Het aantal mensen dat in 2000 in zorg was, wordt geschat op 75.000; het aantal 
mensen dat op de wachtlijst staat en nog geen zorg ontvangt, is 8.000. Als we ervan 
uitgaan dat iedereen die op de wachtlijst staat zorg gaat ontvangen, komen we op een 
geraamd aantal gebruikers van 83.000. Dit gebruik zal in 2020 op 84.000 komen te 
liggen, onder de veronderstelling dat de 1000 ernstig verstandelijk gehandicapten die 
erbij komen allen zorg gaan ontvangen.

3. Demografische en culturele ontwikkeling
De sociaal-culturele verandering dat meer mensen zorg ontvangen, wordt hier vorm 
gegeven door te veronderstellen dat in 2020 iedere ernstig verstandelijk gehandicapte 
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zorg ontvangt. De helft van de licht verstandelijk gehandicapten ontvangt zorg. De 
toename in het gebruik van 75.000 tot 88.000 bestaat uit 7000 ernstig en 6000 licht 
gehandicapten. Het aantal zwakbegaafden blijft gelijk. Deze variant houdt rekening 
met een toename in het gebruik doordat meer verstandelijke gehandicapten zorg 
gaan gebruiken.

4. Iedere potentiële vrager in zorg, behalve de zwakbegaafden
Het aantal mensen dat in 2000 in zorg was, wordt geschat op 75.000. Een deel daar-
van, zo’n 9.000,3 is zwakbegaafd. Als we veronderstellen dat alle licht en ernstig 
verstandelijk gehandicapten in zorg zijn, maar geen enkele zwakbegaafde, komen 
we op een geraamd aantal gebruikers van 104.000 in 2020 (in 2000 zouden we dan op 
103.000 komen). We veronderstellen hier dus een gebruikspercentage van 100%. Dit 
is een extreem hoge raming, omdat het niet waarschijnlijk is dat alle bij gehandicap-
teninstellingen geregistreerde licht verstandelijk gehandicapten in zorg zullen zijn.

5. Iedere potentiële vrager in zorg inclusief de zwakbegaafden, gemiddelde sterfte
De basisvariant van de populatieraming van het scp schat dat er in 2000 in totaal 
112.000 verstandelijk gehandicapten waren, inclusief de zwakbegaafden. Tot 2020 
komen er naar schatting 1300 verstandelijk gehandicapten bij. Afgerond op duizend-
tallen betekent dit dat er in 2020 in totaal 113.000 verstandelijk gehandicapten zijn. 

Als we, net als in de vorige variant, een gebruikspercentage van 100% veronderstel-
len, komen we op een geraamd aantal gebruikers van 112.000 in 2000 en 113.000 
in 2020. Dit is, net als bij de vorige variant, een onrealistisch hoge raming, omdat 
het niet waarschijnlijk is dat alle bij gehandicapteninstellingen geregistreerde licht 
verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden in zorg zullen zijn. Dus hoewel de 
groei in het aantal verstandelijk gehandicapten zeer laag is, is de geraamde groei in 
het gebruik hoog, omdat in 2020, in tegenstelling tot 2000, wel iedere verstandelijke 
gehandicapte zorg ontvangt.

6. Iedere potentiële vrager in zorg inclusief de zwakbegaafden, lage sterfte
Het verschil met de vorige variant zit hem alleen in het verschil in sterftecijfers. De 
hoge populatieraming van het scp, waarbij lagere sterftecijfers worden gehanteerd 
dan in de basisvariant (zie figuur 6.2), schat dat er in 2000 in totaal 114.000 verstan-
delijk gehandicapten waren en in 2020 in totaal 118.000 zullen zijn. Als we veronder-
stellen dat alle verstandelijk gehandicapten in zorg zijn genomen in 2020, komen we 
op een geraamd aantal gebruikers van 118.000. Dit is een absolute bovengrens: het is 
zeer onwaarschijnlijk dat het aantal gebruikers in 2020 groter zal zijn dan 118.000. 

3 Alleen zwakbegaafden die geregistreerd zijn bij een instelling die zich bezighoudt met 
zorg voor verstandelijk gehandicapten worden meegeteld.
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Wel geldt het voorbehoud dat de doelgroep niet wordt uitgebreid van de zwakbegaaf-
den die geregistreerd zijn bij gehandicaptenvoorzieningen tot alle zwakbegaafden. 
In het laatste geval zouden er nog meer dan 200.000 personen bij de doelgroep 
geteld moeten worden. Dat lijkt ons onrealistisch. 

Tabel B7.1  
Globale ramingsvarianten gebruik, 2000 en 2020 (absolute aantallen)

geraamd 
gebruik 2000

geraamd  
gebruik 2020

1. pure demografie (% gebruikers is constant) 75.000 76.000
2. iedere erkende vrager in zorg 83.000 84.000
3. demografie + culturele verandering 75.000 88.000
4. alle potentiële vragers in zorg (excl. de zwakbegaafden) 103.000 104.000
5. alle potentiële vragers in zorg (incl. de zwakbegaafden), gemiddelde 

sterfte 112.000 113.000
6. alle potentiële vragers in zorg (incl. de zwakbegaafden), lage sterfte 114.000 118.000

gemiddeld 94.000 97.000

Bron: SCP-berekeningen



191Ramingen van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg

B7.2 Ramingsvarianten van de erkende vraag naar grootschalig en kleinschalig 
wonen

Tabel B7.2  
Ramingen van de erkende vraag naar grootschalig en kleinschalig wonen, 2000 en 2015 (absolute aantallen)

grootschalig kleinschalig

varianten
erkende 
vraag 2000

erkende 
vraag 2015

erkende 
vraag 2000

erkende 
vraag 2015

1.  traditionele variant 22.000 24.000 27.000 34.000
2.  ambulante variant 22.000 19.000 27.000 23.000
3.  ambulant-plus-variant 22.000 17.000 27.000 28.000
1b. traditionele variant met lagere uitstroom 22.000 31.000 27.000 56.000
1c. traditionele variant met hogere (berekende) uitstroom, 
  zonder capaciteitsgroei 22.000 22.000 27.000 24.000
1d. traditionele variant met hogere (berekende) uitstroom 22.000 22.000 27.000 24.000
1e. traditionele variant met herverdelen capaciteit 22.000 24.000 27.000 34.000
1f. traditionele variant op geaggregeerd niveau 22.000 22.000 29.000 32.000
1g. traditionele variant met hogere uitstroom ‘overig’ 22.000 24.000 27.000 34.000
3a. ambulant-plusvariant met relatieve trendgroei in 
  nieuwe vraag 22.000 16.000 27.000 32.000
3b. ambulant-plus-variant met hogere (berekende)  
  uitstroom en absolute trendgroei 22.000 15.000 27.000 30.000
3c. ambulant-plus-variant met hogere (berekende)  
  uitstroom en relatieve trendgroei 22.000 17.000 27.000 21.000

gemiddelde van alle varianten 22.000 21.000 27.000 31.000

Bron: SCP-berekeningen

Zoals al eerder vermeld, is het moeilijk om aan te geven welke van de varianten in 
tabel 7.9 de meest plausibele is. De recente ontwikkelingen van extramuralisering, 
met een ‘minimale’ vraag naar traditionele woonvormen en een ‘maximale’ vraag 
naar ambulante zorg, zijn het meest verwerkt in de kortetermijnvarianten (3, 3a, 3b, 
3c). De geraamde erkende vraag naar grootschalig wonen komt dan laag uit, op zo’n 
17.000 personen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat deze tendens zo doorzet. 
Als de recente ontwikkelingen weer enigszins worden teruggedraaid (variant 1, 1b, 
1c, 1d, 1e, 1f, 1g), leidt dat tot een geraamde erkende vraag naar grootschalig wonen 
van gemiddeld 25.000 mensen. Daartussen zit dan nog een geraamde vraag naar 
grootschalig wonen van 19.000 personen, waarin wel verwerkt is dat er sinds 2001 
minder traditionele woonpakketten en meer ambulante pakketten worden gevraagd, 
maar waarin niet de enorme groei in het aantal nieuwe vragers (variant 2) is meegeno-
men. Gemiddeld over alle varianten is de geraamde erkende vraag naar grootschalig 
wonen gelijk aan 21.000 personen in 2015. En dat is net zoveel als in 2000. Daarbij 
moet wel aangetekend worden dat een relatief kleine vraag naar grootschalig wonen 
gepaard gaat met een enorme erkende vraag naar begeleiding. 
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De vraag naar grootschalig wonen is natuurlijk direct gerelateerd aan de vraag naar 
kleinschalig wonen. De geraamde erkende vraag naar kleinschalig wonen komt bij 
een ‘maximale vraag naar ambulante zorg’ laag uit, op zo’n 30.000 personen (vari-
anten 3, 3a, 3b, 3c). Een traditionele raming komt uit op 38.000 personen (variant 
1, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g). Een geraamde vraag naar kleinschalig wonen, waarin wel 
verwerkt is dat er sinds 2001 minder traditionele woonpakketten en meer ambulante 
pakketten worden gevraagd, maar die niet de enorme groei in het aantal nieuwe 
vragers (variant 2) meeneemt, komt uit op 23.000 personen. Gemiddeld over alle 
varianten is de geraamde erkende vraag naar kleinschalig wonen gelijk aan 31.000 
personen in 2015. Vermoedelijk zal de erkende vraag naar kleinschalig wonen dan 
ook toenemen ten opzichte van 2000, toen het 27.000 betrof.
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8 Samenvatting en slotbeschouwing

8.1 Doel en vraagstelling rapport

Voorzieningen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg leveren ondersteuning en zorg 
aan mensen met verstandelijke beperkingen. De overheid is verantwoordelijk voor 
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Vanwege deze verantwoordelijk-
heid bestaat bij de directie Gehandicaptenbeleid (dgb) van het ministerie van vws 
behoefte aan een vraagmodel voor gehandicaptenvoorzieningen. De beschrijving 
van de inhoud en de uitkomsten van het model voor verstandelijk gehandicapten is 
het onderwerp van dit onderzoeksrapport. Met dit model wordt inzicht verkregen in 
de ontwikkeling van het zorggebruik en de wachtlijsten in de verstandelijk-gehandi-
captenzorg tot 2020. 

De sector ‘verstandelijk-gehandicaptenzorg’ is sterk in beweging. De keuzen van de 
zorgvragers zijn ingrijpend aan het veranderen en de keuzemogelijkheden zijn toe-
genomen. Ook de vraag naar zorg en het aantal gebruikers van zorg neemt de laatste 
decennia sterk toe. Een model ontwerpen voor een sector die in een zo turbulente 
fase verkeert is een onzekere, zo niet riskante onderneming. Zo zijn trends uit het 
verleden niet zomaar te vertalen naar de toekomst. Desondanks is er bij de opdracht-
gever juist behoefte aan inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Aan de hand van 
een model is gepoogd deze ontwikkelingen in beeld te brengen. 

Het ontwikkelde model beperkt zich tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg. De 
zorg voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten is buiten beschouwing gelaten. 
Voor deze afbakening is gekozen, omdat de verstandelijk-gehandicaptenzorg de 
grootste subsector vormt van de gehandicaptenzorg: 80% van de kosten van de 
gehandicaptenzorg is ten behoeve van de verstandelijk-gehandicaptenzorg. 

In 2003 kostte de zorg voor verstandelijk gehandicapten 4,5 miljard euro (vws 
2004: 116). Dit betreft de zorg voor verstandelijk gehandicapten verstrekt vanuit 
de intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten, mee Nederland 
(voorheen sociaal pedagogische diensten, spd’s), de semi-murale instellingen voor 
verstandelijk gehandicapten (dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen) en de 
financiering verstrekt in het kader van de regeling persoonsgebonden budget (pgb).

In dit rapport worden de volgende vragen beantwoord: 
– Welke opvattingen in de samenleving zijn de afgelopen tijd bepalend geweest voor 

de totstandkoming van de omvang van de vraag naar en het gebruik van zorg en 
hoe heeft het beleid daarop gereageerd? 
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– Welke zorgproducten, zoals wonen, dagbesteding, kortverblijf en begeleiding, 
vragen en ontvangen personen met een verstandelijk handicap, onderscheiden 
naar verschillende kenmerken van de persoon?

– Hoe groot zijn de toekomstige vraag naar en het gebruik van verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg voor cliënten die wel, en voor cliënten die nog geen zorg ontvangen, 
uitgedrukt in verschillende zorgproducten?

In de paragrafen 8.2 tot en met 8.8 wordt een samenvatting van het rapport gegeven, 
waarin de tekst dicht bij de gevonden uitkomsten en de gebruikte cijfers blijft. In 
de slotbeschouwing (§ 8.9) gaan we een stap verder, door conclusies te trekken die 
behalve op de uitkomsten van het model, ook gebaseerd zijn op interpretaties en 
inschattingen van de auteurs over de voortzetting van de verschillende ontwikkelin-
gen en over de juistheid van de cijfers. 

8.2 Af bakening van de doelgroep en van de zorgproducten

In dit rapport worden verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkelingen in 
de vraag en het gebruik van gehandicaptenzorg geformuleerd aan de hand van 
een model. Bij het gebruik van dit model is het belangrijk om de doelgroep en het 
zorgaanbod nader te definiëren. 

Verstandelijk gehandicapt is iemand die als gevolg van beperkingen in de intellectu-
ele vermogens moeite heeft met het uitoefenen van vaardigheden op het gebied van 
wonen, werken, leren, communicatie of bij het gebruikmaken van vervoer of andere 
voorzieningen in de maatschappij. In Nederland wordt een iq-grens van 80 gehan-
teerd (Maas et al. 1988). Over het algemeen wordt gesproken van licht verstandelijk 
gehandicapten als het iq tussen de 50 en 80 ligt en van matig of ernstig verstandelijk 
gehandicapten als het iq lager is dan 50.

Er zijn ook personen die weliswaar gebruikmaken van door de awbz gefinancierde 
verstandelijk-gehandicaptenvoorzieningen, maar die volgens de iq-definitie geen 
verstandelijke handicap hebben. Het gaat om personen met een iq tussen de 80 en 90, 
ook wel zwakbegaafd genoemd. Het betreft vooral jongeren, die kennelijk elders 
– in de jeugdhulpverlening of in de geestelijke-gezondheidszorg – geen hulp konden 
krijgen. De afgelopen decennia is steeds awbz-gefinancierde zorg aan zwakbegaafden 
verleend vanuit de gehandicaptensector. In 1986 al was 11% van de ontvangers van 
verstandelijk-gehandicaptenzorg zwakbegaafd, in 2002 was dat bijna 10%. Op het 
moment van schrijven is de toelating van de categorieën ‘zwakbegaafden’ en ‘licht 
verstandelijk gehandicapte jongeren’ (iq tussen 70 en 80) tot de verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg onderwerp van discussie. De staatssecretaris bekijkt momenteel of 
de awbz voor deze groepen wel de meest voor de hand liggende voorziening is (tk 
2004/2005b). Strikt genomen behoren de zwakbegaafden niet tot de doelgroep van 
het model. Maar voorzover zij al zorg ontvingen die vanuit de awbz wordt gefinan-
cierd, worden zij er wel toe gerekend. 
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Bij de modellering van de gehandicaptenzorg is het hele spectrum aan geïndiceerde 
zorgproducten beschouwd, waarbij de cliënt en zijn vraag als uitgangspunt zijn 
genomen. Voor het model zijn de vele bestaande producten en combinaties daarvan, 
samengevoegd tot 22 verschillende zorgpakketten (de zgn. scp-zorgpakketten). De 
scp-zorgpakketten omvatten woonproducten die in intensiteit verschillen: variërend 
van woonproducten met het accent op verpleging en verzorging tot woonproducten 
met het accent op participatie en integratie, begeleid zelfstandig wonen en kortver-
blijf. Daarnaast is rekening gehouden met dagbesteding. Zowel van de woonpro-
ducten als de dagbesteding wordt veelal langdurig gebruikgemaakt. Aanvullend is 
rekening gehouden met vormen van zorg die veelal meer kortdurend worden afgeno-
men. Het gaat dan om begeleiding, onderzoek/diagnostiek en advies, behandeling 
en therapie (met en zonder verblijf ).. De grote verscheidenheid aan zorgproducten is 
een van de redenen dat de vraag naar gehandicaptenzorg is toegenomen.

 
Sinds 1 april 2003 is de functionele indicatie gestart en wordt de zorg gedefinieerd 
in zeven awbz-brede functies. Het gaat om de volgende functies: behandeling, acti-
verende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging, persoonlijke verzor-
ging, huishoudelijke verzorging en verblijf. Ten tijde van het schrijven van dit rapport 
konden de relaties tussen de awbz-brede functies en de scp-zorgpakketten nog niet 
vastgesteld worden.

8.3 Maatschappelijke opvattingen en beleid van de overheid 

Het thema van hoofdstuk 2 van dit rapport biedt een beschouwende inleiding tot het 
meer cijfermatige vervolg in de volgende hoofdstukken. Opvattingen in de samen-
leving over wie hulp en zorg nodig heeft, zijn namelijk in belangrijke mate bepalend 
voor de soort zorg voor zorgbehoevende personen die totstandkomt. De vragen die 
hierbij steeds terugkeren, zijn de volgende: Wie heeft hulp nodig? Hoe verhouden we 
ons tot die hulpbehoevende? Wat is goede zorg? Wie moet die verlenen? De antwoorden 
op deze vragen worden beïnvloed door de vigerende opvattingen in de samenleving, 
evenals door het beleid van de overheid. Er is een voortdurende wisselwerking tussen 
beiden. 

Er zijn in feite twee stromingen die aan de oorsprong van de huidige verstandelijk-
gehandicaptenzorg staan. In de negentiende en tot medio twintigste eeuw bestond 
de zorg uit fysieke zorg en toezicht. De doelgroep waren de ernstig, veelal bedlegerige, 
gehandicapten. Gaandeweg deed daarbij het medisch model zijn intrede (artsen en 
verpleegkundigen raakten geïnteresseerd in de zorg voor verstandelijk gehandicapten). 
De grenzen tussen de verstandelijk-gehandicaptenzorg en psychiatrie waren overi-
gens vaag. De zorg werd verleend door diaconieën en door kloosterlingen, meestal in 
instellingen in de bossen buiten de stad, maar niet altijd. 

De tweede stroming bestaat uit nazorg van de uitstroom van leerlingen van debielen-
scholen (uitgevoerd door medewerkers van sociale werkplaatsen, onderwijzers en 
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later maatschappelijk werkers). Deze nazorg bestond uit begeleiding van de (matig 
gehandicapte) doelgroep bij werken. De doelgroep woonde bij de familie.

 
In de jaren zestig werd de zorg voor verstandelijk gehandicapten geïnspireerd door 
opvattingen, die kortweg worden samengevat als het ‘normalisatieparadigma’. Dit 
wil zeggen: gehandicapte mensen behoren een normaal leven te leiden, naar het 
voorbeeld van niet-gehandicapte mensen. Dat betekende bijvoorbeeld dat kinderen 
alleen bij uiterste noodzaak uit huis geplaatst werden, om, als ze volwassen waren, 
(begeleid) zelfstandig te gaan wonen. Voor de grote instellingen met de ernstig 
gehandicapten betekende dit de ontwikkeling van ontwikkelingsgerichte zorg, meer 
aandacht voor wonen in kleine groepen en dagbesteding (arbeid, knutselen enz). De 
psychologen en pedagogen deden hun intrede en kwamen naast de (verpleegkundige) 
zorg te staan. De instellingen in de bossen werden vernieuwd; er kwam paviljoens-
bouw ten behoeve van kleinschalig wonen en de dagbesteding werd apart georgani-
seerd. De mensen bleven echter binnen de hekken. 

 
De oude nazorg ontwikkelde zich tot sociaal-pedagogische zorg, niet alleen voor de 
schoolverlaters, maar voor alle huishoudens met verstandelijk gehandicapte leden. 
Deze tak bleef mensen begeleiden op de werkplek (veelal de sociale werkplaats) of 
ontwikkelde alternatieven, zoals (creatieve) dagbesteding. Nieuwe voorzieningen 
als de Sociaal Pedagogische Diensten (spd’s) werden opgericht; zij coördineerden 
vrijetijdsactiviteiten, verleenden cliëntondersteuning en verstrekten onafhankelijke 
informatie.Vanwege het wegvallen van de familiezorg en vanwege de behoefte om te 
normaliseren werd voorts het gezinsvervangende tehuis ontwikkeld 

 
Sinds een tiental jaren zijn deze twee verschillende stromen bij elkaar gekomen in 
geïntegereerde instellingen die alle vormen van zorg bieden (intra- en extramuraal). 
Het normalisatieparadigma is in de hele zorg doorgedrongen en leidt er nu toe dat 
intramurale capaciteit wordt afgebouwd en vervangen door ambulante vormen van 
zorg ( liefst in en door de community). De sociale werkplaatsen zijn vanwege het feit 
dat zij ook andere doelgroepen bedienen niet in deze ontwikkeling meegegaan.

Het accepteren van het normalisatieparadigma als uitgangspunt betekende afscheid 
nemen van het medisch model in de verstandelijk-gehandicaptenzorg en tevens een 
grote kwaliteitsverbetering van de zorg. Deze verandering in opvattingen leidde tot 
een grote uitbreiding van de vraag naar zorg, ook vanuit de ouders. Immers, ook het 
recht van de ouders op een normaal leven werd erkend; zij hoefden niet meer hun 
leven geheel te wijden aan de zorg voor een gehandicapt kind. 

Financiering en regelgeving met betrekking tot de verstandelijkgehandicaptenzorg 
was en is nog steeds de taak van de rijksoverheid. Haar reactie op het normalisatie-
paradigma was faciliterend, door extra financiën beschikbaar te stellen. Nieuwe wet-
geving kwam tot stand, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) uit 
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1967. De definitie van personen die van de awbz-bekostigde voorzieningen gebruik 
mochten maken, was in de nieuwe regelgeving nogal ruim. Vereist werd ‘een schrif-
telijke motivering van de arts, welke motivering, indien het een indicatie voor opne-
ming en verder verblijf in een verpleeginrichting betreft, dient te zijn voorafgegaan 
door een klinisch of poliklinisch onderzoek’ (Staatscourant 1971). Met de regelge-
ving werd getracht de uitgaven in de hand te houden. Dat is niet gelukt. In het tijd-
perk van het normalisatieparadigma – circa van het jaar 1960 tot 1990 – groeiden het 
gebruik en de uitgaven heel sterk (Schoemakers en Van Puijenbroek 1990; scp 1998).

Sinds enkele jaren wordt de verstandelijk-gehandicaptenzorg verdergaand omge-
vormd in de geest van de normalisatie-gedachte. Dit wordt kortweg als het ‘bur-
gerschapsparadigma’ aangeduid. De verstandelijk gehandicapte persoon wordt 
beschouwd als een volwaardig burger, zij het wel een burger met enige beperkingen, 
die ondersteuning vraagt. Accepteren van dit paradigma heeft vergaande gevolgen 
voor de zorg. De zorgvoorzieningen die onder het normalisatieparadigma tot stand 
kwamen, voldeden niet meer, vooral doordat het groepsvoorzieningen waren. Het 
gevolg is het afbreken van een groot deel van de wooninstellingen en het vervangen 
daarvan door individueel wonen of wonen in zeer kleine groepen, en het verplaatsen 
van de dagbesteding en de vrijetijdsactiviteiten naar de samenleving, vaak ook op 
individuele basis. ‘Zorg’ is niet meer een passende aanduiding voor het aanbod; deze 
term wordt vervangen door ‘begeleiding’ en ‘ondersteuning’, die individueel of aan 
kleine groepen worden aangeboden.

De nieuwe opvattingen werden onder meer verwoord in adviezen aan de staatssecre-
taris van vws (1999). Daarin werd aanbevolen het zorgaanbod volledig te herzien, 
omwille van integratie en participatie van personen met verstandelijke beperkin-
gen in de samenleving. Wonen, werken of anderszins de dag besteden, onderwijs 
volgen, recreëren, reizen, sporten, zij behoorden allemaal ‘in de samenleving’ plaats 
te vinden. De betrokken persoon met verstandelijke beperkingen zou zelf bepalen 
waar, hoe en door wie hij ondersteuning kreeg. Deze nieuwe opvattingen leidden tot 
een almaar groeiende vraag naar zorg en groeiende wachtlijsten. Het bestaande 
zorgaanbod, met de daarbij behorende infrastructuur, voldeed niet aan de standaar-
den van deze vernieuwingsbeweging, ook wel bekend onder de naam community care. 
Daarom ontstonden er nieuwe particuliere initiatieven tot aanpassing van bestaande 
voorzieningen, en onder druk van de steeds groeiende wachtlijsten werden de res-
tricties voor aanbod weer losgelaten. 

Het recht op zorg werd ondersteund door een rechterlijke uitspraak op basis van 
bepalingen uit de awbz. Dat heeft eveneens geleid tot een toenemend gebruik van 
zorg. Om de zorgvraag objectief, zorgvuldig en deskundig te toetsen, is in april 2001 
het Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (lcig) ingesteld, waar-
door in heel Nederland dezelfde richtlijnen gelden voor het indiceren voor gehandi-
captenzorg. Het aantal indicaties ten behoeve van verstandelijk gehandicapten groeide 
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in de periode 2000-2003 jaarlijks met 19%. Het nauwgezet toetsen van de zorgvraag 
leidde derhalve niet tot minder groei van de vraag. De financiële situatie van het rijk 
maakte het mogelijk om uitgaven ruimhartig te verhogen (Actieplan Zorg verzekerd, 
2000). Uitgaven voor verstandelijk-gehandicaptenzorg namen met gemiddeld 12% 
per jaar toe in de periode 2000-2003. Ondanks deze maatregelen bleven de wachtlijs-
ten lang. Dat kwam doordat het aanbod werd uitgebreid met voorzieningen die het 
de cliënt mogelijk maakten om langer thuis te blijven wonen of met voorzieningen 
die de intramurale zorg intensiveerden. Zodoende kon er zorg op maat geleverd 
worden, waardoor het aantal indicaties toenam. Het ruime, meer aantrekkelijke 
aanbod van producten had ook een aanzuigende werking uit andere sectoren, waar 
budgettaire restricties golden. De laatste jaren lijken er cliënten uit de jeugdzorg en 
de ggz overgegaan te zijn naar de gehandicaptenzorg

De organisatorische ontwikkeling in de awbz wordt gekenschetst door schaal-
vergroting via fusies. Er zijn bovendien steeds meer instellingen die zich richten 
op het aanbieden van meerdere producten om een integraal zorgpakket te kunnen 
realiseren. Niet alleen was er sprake van ontschotting binnen de sector, maar ook 
is er ontschotting tussen de awbz-sectoren ‘verpleging en verzorging’, ‘thuiszorg’, 
‘gehandicaptenzorg’ en ‘geestelijke-gezondheidszorg’. De omslag van het beleid is 
gemaakt onder de noemer van ‘Groot project Modernisering van de awbz’, bedoeld 
om de cliënt meer keuzemogelijkheden te bieden. Doordat cliënten niet langer 
geïndiceerd worden voor producten binnen voorzieningen, maar op basis van zeven 
awbz-brede functies, zijn de grenzen tussen de verschillende awbz-sectoren ver-
vaagd. Dat betekent dat iedere instelling met een awbz-toelating zorg kan aanbieden 
aan awbz-geïndiceerden, waardoor knelpunten in de ene sector door de andere 
kunnen worden opgelost.

In het komende decennium wordt het gehele stelsel van ziektekostenverzekeringen 
hervormd. De achtereenvolgende kabinetten hebben in toenemende mate zorgen 
over de almaar voortgaande groei in de vraag naar en kosten van zorg. De gehandi-
captensector behoort, relatief gezien, tot de grootste groeiers (bv. Najaarsbrief Zorg 
2002, tk 2002/2003). De opvatting wint veld dat de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten, die de gehandicaptenzorg financiert, niet in zijn bestaande vorm te hand-
haven is. Ook speelt hier de discussie of delen van de awbz niet beter in het tweede 
compartiment kunnen worden ondergebracht, omdat het min of meer normale zorg 
omvat. Het moderniseringstraject is ingezet om de gehele wet, in het bestek van 
een aantal jaren, te moderniseren. De al ingezette trajecten zijn: verandering in de 
indicatiestelling, introduceren van marktwerking in de aanbodkant, het financieren 
van de zorginstellingen op basis van de zorgzwaarte van de cliënt, en een awbz-
brede zorgregistratie op cliëntbasis. De taakverdeling tussen de rijksoverheid en de 
gemeenten inzake langdurige zorg (waaronder gehandicaptenzorg) en welzijn wordt 
in zijn geheel herzien in de voorziene Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). 
Het laatste is in overeenstemming met het burgerschapsparadigma. Dat veronder-
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stelt immers dat de lokale samenleving integratie en participatie van personen met 
beperkingen bevordert. De meningen lopen echter uiteen hoe het burgerschapspa-
radigma zal uitpakken. Sommigen beschouwen het als het aan hun lot overlaten van 
kwetsbare burgers met beperkingen, gepaard gaand met bezuinigingen in de kosten 
van zorg. Anderen verwachten juist het ontstaan van nieuwe vormen van samenwer-
king tussen de netwerken van zorgbehoevende burgers, professionele begeleiders en 
buurtbewoners. In alle gevallen kan verwacht worden dat ook in de naaste toekomst 
het spanningsveld tussen de macrobeheersing van de kosten enerzijds en het op 
microniveau tegemoetkomen aan de rechten en wensen van de zorgvragende burger 
anderzijds, een actueel thema blijft. Het leveren van betaalbaar maatwerk aan de 
burger zal in de toekomst een grote uitdaging blijven voor de zorgaanbieders. 

8.4 De werking van het model en een beschrijving van de gegevens

Het model dat we gebruiken om de zorg voor verstandelijk gehandicapten te analy-
seren, is een stroommodel. In een dergelijk model wordt uitgegaan van een bepaalde 
voorraad (bv. het aantal gebruikers van een voorziening), die onderworpen is aan een 
instroom (er komen nieuwe gebruikers bij) en een uitstroom (er gaan gebruikers weg). 
Ook het aantal mensen op de wachtlijst kan als een voorraad worden gezien. De 
stroom tussen voorraden wordt als ‘doorstroom’ aangeduid. In een stroommodel is 
het aantal mensen dat in een bepaald jaar gebruikmaakt van een zorgpakket, gelijk 
aan het aantal in het voorgaande jaar plus de nieuw ingestroomde gebruikers minus 
het aantal mensen dat stopt met het gebruiken van het pakket. Mensen kunnen stop-
pen met het gebruiken van een zorgpakket door het vertrek naar een andere sector, 
door overlijden of omdat ze een ander zorgpakket binnen de verstandelijk-gehandi-
captensector gaan gebruiken. De eerste twee oorzaken worden uitstroom genoemd. 
Vertrek uit de verstandelijk-gehandicaptenzorg komt weinig voor; matig of ernstig 
verstandelijk gehandicapten ontvangen praktisch hun gehele leven zorg. Licht 
gehandicapten kunnen naar een al dan niet reguliere school gaan en daarna gaan 
werken en zelfstandig wonen. Toch zullen zij daarbij vaak hun hele leven begeleiding 
ontvangen, zij het wel eens met onderbrekingen. Alleen personen met psychische 
stoornissen of autistisch gedrag vertrekken soms uit de gehandicaptenzorg. Zij 
stromen door naar de geestelijke-gezondheidszorg, vooral als ze licht verstandelijk 
gehandicapt of zwakbegaafd zijn. Mensen die stoppen met het gebruiken van een 
zorgpakket omdat ze een ander zorgpakket gaan gebruiken binnen de verstande-
lijk-gehandicaptensector, noemen we doorstromers. Wat er aan pakketgebruikers 
bijkomt, zijn de instroomvragers en de doorstroomvragers. De instroomvragers in 
het model zijn personen die voor het eerst vraag uitoefenen naar een van de onder-
scheiden pakketten. De doorstroomvraag van een pakket bestaat uit personen die 
gebruikmaken van een pakket binnen het model en in het betreffende jaar vraag 
gaan uitoefenen naar een ander pakket.
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Op de wachtlijst staan mensen die wachten op het ontvangen van de zorg waarvoor 
ze geïndiceerd zijn. Er zijn twee soorten wachtlijsten in het model: er is een wachtlijst 
voor personen die al een vorm van zorg binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg 
ontvangen, de zogenaamde doorstroomwachtlijst, en er is een wachtlijst voor perso-
nen die nog geen zorg ontvangen, de zogenaamde ‘nieuwe’ of instroomwachtlijst. 
De zorg waarop personen op de doorstroomwachtlijst wachten kan een ander type 
zorg zijn dan ze al ontvangen. Het kan echter ook een uitbreiding van de zorg zijn 
die ze reeds ontvangen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een persoon die 
zorg ontvangt van een bepaald type zorginstelling, opnieuw wordt geïndiceerd voor 
dit type zorg, omdat er meer zorg nodig is. De lengte van de instroomwachtlijst 
in een bepaald jaar is gelijk aan de lengte van de wachtlijst voor dat pakket in het 
voorgaande jaar plus het aantal nieuwe vragers voor het pakket dat er in dat jaar is 
bijgekomen min het aantal nieuwe vragers dat in dat jaar het zorgpakket is gaan 
gebruiken. Op eenzelfde wijze wordt de doorstroomwachtlijst bepaald.

In het algemeen is in de gehandicaptenzorg de vraag groter dan de beschikbare 
capaciteit. De omvang van het gebruik van een pakket wordt dan begrensd door 
de beschikbare capaciteit. Het aantal gebruikers van een pakket is gelijk aan de 
beschikbare capaciteit. Er is bovendien een aantal mensen dat wel zou willen instro-
men (vraag uitoefenen), maar dat niet kan. Zij komen op een wachtlijst terecht. Het 
kan ook voorkomen dat de totale vraag kleiner is dan de capaciteit. In dat geval is er 
sprake van overcapaciteit: het gebruik is kleiner dan de capaciteit. In het model kan 
er sprake zijn van zowel overcapaciteit als wachtlijsten.

In de praktijk blijkt het onmogelijk om alle benodigde gegevens te verzamelen op 
een zodanige manier dat ze consistent met elkaar zijn. Dit geeft problemen bij de 
invulling van het model. Sommige variabelen zijn alleen beschikbaar op het niveau 
van de instellingen (het geaggregeerde niveau), andere variabelen juist alleen op het 
niveau van concrete producten (het gedesaggregeerde niveau). Dan is er ook nog 
de moeilijkheid dat de gegevens in verschillende eenheden zijn gemeten, waardoor 
de inhoud van een bepaald zorgpakket dat de vraag naar zorg beschrijft, mogelijk 
verschilt van de inhoud van datzelfde zorgpakket dat het gebruik meet. Veel tijd en 
moeite is gestoken in het consistent maken van de informatie over de vraag naar en 
het gebruik van zorg.

In totaal waren er ongeveer 75.000 geregistreerde gebruikers van verstandelijk-
gehandicaptenzorg in 2002 (incl. 3000 pgb-ontvangers en ongeveer 10.000 zwak-
begaafde cliënten). Cijfers uit verschillende gegevensbronnen leveren vergelijkbare 
aantallen op, waardoor de betrouwbaarheid van de cijfers groot is. Daar zouden nog 
6000 pgb-ontvangers bijgeteld moeten worden, van wie de pgb wel gefinancierd 
is vanuit de awbz, maar van wie onduidelijk is of zij hun zorg bij de andere awbz-
gefinancierde sectoren of particulier hebben ingekocht. Deze worden in dit rapport 
buiten beschouwing gelaten.
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Van alle ontvangen zorg is de overgrote meerderheid in de vorm van een woonfunctie; 
meer dan de helft van de geïndiceerden ontvangt zorg in de vorm van verzorgd, waar 
verzorging gecombineerd wordt met continue begeleiding of beschermd wonen met 
accent op begeleiding en zorgondersteuning in de nabijheid, 7% ontvangt begeleid 
zelfstandig wonen en 10% kortverblijf. De mate van handicap en de leeftijd van de 
ontvangers van zorg verschillen per zorgvorm. Van de cliënten die verzorgd wonen, 
heeft meer dan de helft een ernstige of zeer ernstige verstandelijke handicap. Van de 
cliënten die begeleid zelfstandig wonen, is slechts 1% ernstig of zeer ernstig gehan-
dicapt. Andersom geldt ook dat weinig cliënten die verzorgd wonen, licht verstan-
delijk gehandicapt of zwakbegaafd zijn, terwijl meer dan twee derde van de begeleid 
zelfstandig wonenden dat wel is. De ernst van de beperkingen lijkt dus maatgevend 
voor de zwaarte van het woonproduct. Dit geldt voor allerlei soorten beperkingen (bij 
het zien, bij de persoonlijke verzorging, bij gedragsproblemen, bij de aanwezigheid 
van een ernstige verstandelijke handicap en bij een geringe zelfredzaamheid). Maar 
ook het opleidingsniveau of inkomen van de ouders speelt een rol bij het type zorg 
dat ontvangen wordt: gehandicapte kinderen van ouders met een hoog opleidings-
niveau of inkomen verblijven relatief vaak in een instelling voor verzorgd wonen.

In 2002 stonden in totaal ongeveer 13.000 personen op de wachtlijst. Daarvan 
ontvingen ongeveer 8000 personen (60%) geen zorg. Veruit de meesten van deze 
personen wachtten op een woonpakket, maar hun aantal is de afgelopen jaren licht 
gedaald. Verder valt het grote aantal wachtenden zonder zorg, met een zorgvraag 
naar begeleiding op. Van de 13.000 wachtenden ontving 40% wel enige vorm van 
zorg. De meerderheid van hen wachtte op eenzelfde pakket als waar ze al gebruik 
van maakten (dat iets anders van samenstelling of omvang was). Alleen de cliënten 
die kortverblijf, dagbesteding of begeleiding ontvingen, wachtten op een ander 
zorgpakket. De eerste twee groepen wachtten voornamelijk op een zwaarder woon-
pakket, zoals wonen met het accent op verpleging en verzorging, beschutting of 
begeleiding. De wachtenden die begeleiding ontvingen, wachtten vooral op kort-
verblijf. Juist bij deze nieuwe producten zagen we de hoogste groei in de afgelopen 
jaren. De wachtlijstgegevens zijn, net als de vraaggegevens, afkomstig uit de zorgre-
gistratie (zrs) en zijn daarmee redelijk betrouwbaar. Maar de meting van het huidige 
gebruik vanuit de zrs is onzeker, wat het onderscheid tussen de doorstroomwacht-
lijst en de instroomwachtlijst minder betrouwbaar maakt.

De omvang van de uitstroom uit de voorzieningen varieert per gegevensbron. Dat 
impliceert dat deze cijfers met de nodige onzekerheid omgeven zijn. Bovendien is de 
uitstroom alleen op geaggregeerd niveau (groepen van pakketten) bekend en moest 
dat nog vertaald worden naar scp-pakketten. Uitgegaan is van uitstroompercentages 
van het gebruik, variërend van ongeveer 4% voor verzorgd wonen tot ongeveer 8% 
voor beschermd wonen en dagbesteding. Het aantal personen dat geen ambulante 
zorg meer ontvangt (dus uitstroom uit het model) is helemaal onzeker en is vastge-
steld op 20%. 
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Ook voor de capaciteitsuitbreiding geldt dat deze alleen op geaggregeerd niveau 
bekend is. Voor de invulling van het model is voor elk jaar tussen 2001 en 2020 de 
hoeveelheid capaciteitsuitbreiding bepaald in termen van extra cliënten die daarmee 
geholpen kunnen worden. De veronderstelde gemiddelde jaarlijkse groei in percen-
tages van de capaciteit is ongeveer 2%. Deze cijfers zijn niet zo betrouwbaar, omdat 
de gegevens over capaciteitsuitbreiding in het verleden moeilijk zijn te achterhalen

8.5 Hoe groot is de populatie verstandelijk gehandicapten en hoeveel zal die toe- 
of afnemen?

De scp-populatieraming schat dat er in 2000 ongeveer 103.000 mensen waren met een 
verstandelijke beperking met een iq onder de 80, en in 2020 zal dat aantal nauwelijks 
hoger liggen. Uitgangspunt voor de scp-populatieraming van de aantallen personen 
met verstandelijke beperkingen wordt gevormd door prevalentiegegevens van Maas et 
al. (1988). Alhoewel deze gegevens vrij gedateerd zijn, zijn er geen recentere gegevens 
van de prevalentie van verstandelijke beperkingen die landelijk representatief zijn. De 
in Maas et al. (1988) geschatte prevalenties zijn gecombineerd met de meest recente 
cbs-bevolkingscijfers uit 2003. Bovendien is er rekening gehouden met het feit dat de 
sterftecijfers voor matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten afwijken van de 
sterftecijfers in de bevolking. Bijtelling van 9000 jonge kinderen, die waarschijnlijk 
niet zijn meegeteld in de prevalentie, levert een schatting van 112.000 op. 

De scp-raming komt iets lager uit dan is berekend op basis van een onderzoek van 
de Universiteit van Maastricht (Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. 2002); het 
gaat om zo’n 7000 personen. Dat verschil kan deels verklaard worden doordat Van 
Schrojenstein Lantman-de Valk et al. (2002) ook personen opgespoord hebben die 
van geen enkele voorziening voor gehandicapten gebruikmaken, en deels doordat 
het Maastrichtse onderzoek alleen in Limburg heeft plaatsgevonden en dus niet 
helemaal vergelijkbaar is met landelijke cijfers. En bovendien kan afhankelijk van de 
veronderstelde sterftekans het aantal verstandelijk gehandicapten zo’n 5000 mensen 
lager of hoger liggen.

De afgelopen jaren zijn steeds meer zwakbegaafden zorg uit de verstandelijk-gehan-
dicaptensector gaan ontvangen. Zij zijn daarmee tot de doelgroep van deze sector 
gaan behoren Dit betreft vooral jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek, maar 
ook personen met een autistische of andere psychische stoornis. Kennelijk was de 
verstandelijk-gehandicaptensector voor hen aantrekkelijker en/of meer toegankelijk. 
Omdat dit type cliënten voorheen of niet tot de doelgroep behoorde of minder vaak 
voorkwam, zijn deze cliënten sterk ondervertegenwoordigd in de scp-raming. Met 
zwakbegaafden erbij komt de schatting van het aantal verstandelijk gehandicapten 
volgens het scp zo’n 10.000 personen hoger uit, op ongeveer 112.000 in 2001. De 
scp-populatieraming van de groep jeugdige licht verstandelijk gehandicapten ligt 
met 18.000 personen ongeveer tussen de twee ramingen van Stoll et al. (2003), wat 
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vertrouwen in de scp-schatting geeft. Het aantal zwakbegaafde jongeren van onge-
veer 3500 dat uit de scp-berekening resulteert, ligt echter veel lager dan het aantal 
dat door Stoll et al. berekend is (ruim 242.000). Het verschil wordt verklaard doordat 
de scp-berekening alleen zwakbegaafden bevat die voorheen ook al tot de doelgroep 
behoorden. 

Van de 103.000 verstandelijk gehandicapten is iets minder dan de helft licht verstan-
delijk gehandicapt en iets meer dan de helft matig tot zeer ernstig. Bij de jongeren 
zien we relatief meer licht verstandelijk gehandicapten en bij de ouderen relatief 
meer matig tot zeer ernstig gehandicapten. Dat wordt deels verklaard doordat jongeren 
met problemen sneller tot de doelgroep worden gerekend. Daarnaast zijn er jongeren 
die het speciaal onderwijs volgen, maar daarna geen awbz-voorziening meer nodig 
hebben. Ten slotte ligt een deel van de verklaring in het gegeven dat de (zeer) ernstig 
verstandelijk gehandicapten, hoewel ze steeds ouder worden, toch korter leven dan 
de licht verstandelijk gehandicapten.

De populatie van de gehandicaptenzorg bestond in 2000 derhalve uit ongeveer 
103.000 personen en deze populatie zal nauwelijks toenemen als hij gerestricteerd 
wordt tot personen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke handicap (iq 
lager dan 80). Inclusief de zwakbegaafden wordt de populatie volgens de scp-schat-
ting uitgebreid met 10.000 personen en ook die zal nauwelijks toenemen tot 2020. 
Anders wordt dit als de populatie wordt uitgebreid met personen die zich bevinden 
op het grensvlak tussen de verstandelijk-gehandicaptensector en andere sectoren. 
Hoe groot de toestroom daarvandaan is en in de toekomst zal worden, is onzeker. 

8.6 Hoeveel personen hebben zich in 2001 met een zorgvraag gemeld en hoe 
kunnen zij getypeerd worden? 

Over de kenmerken van de wachtenden op zorg kunnen we geen uitspraken doen, 
maar wel over de kenmerken van personen die nog geen zorg ontvingen, maar zich 
in 2002 met een zorgvraag gemeld hebben (de zgn. nieuwe vraag). Dat waren er 
ongeveer 9000, waarvan drie kwart zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandi-
capte jongeren. Ruim 20% van de nieuwe vragers vroeg zorg in de vorm van verzorgd 
of beschermd wonen met zorgondersteuning in de nabijheid. Dat percentage is 
klein in vergelijking met het percentage dat dat type zorg ontvangt (52%). De meeste 
nieuwe vraag ging uit naar kortverblijf en begeleiding. Vergelijking van de ontvangen 
zorg met de gevraagde zorg, laat een duidelijke verschuiving zien van verzorgd of 
beschermd wonen met zorgondersteuning in de nabijheid naar kortverblijf en ambu-
lante zorg. Kortverblijf en ambulante zorg wordt bijna alleen door zwakbegaafde 
of licht verstandelijk gehandicapte jongeren gevraagd. Kortverblijf functioneert als 
gewenningsperiode voor henzelf en hun ouders op weg naar zelfstandig wonen.
Verzorgd wonen met zorgondersteuning in de nabijheid wordt door alle leeftijds-
groepen gevraagd, ook door jonge kinderen (jonger dan 14). Beschermd wonen met 
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zorgondersteuning in de nabijheid wordt juist niet door jonge kinderen gevraagd. 
Verzorgd wonen met zorgondersteuning in de nabijheid wordt niet vaak door zwak-
begaafden gevraagd, maar beschermd wonen met zorgondersteuning in de nabijheid 
wel en zelfs de helft van de vragers naar beschermd wonen met zorgondersteuning 
in de nabijheid is licht verstandelijk gehandicapt. Het uitsluiten van zwakbegaafden 
van verstandelijk-gehandicaptenzorg zal dan ook vooral voor beschermd wonenden 
gevolgen hebben. 

In 2001 hebben zo’n 16.000 personen een indicatie ontvangen. Van de 16.000 vragers 
ontving 45% al zorg (de doorstroomvragers). Van de doorstroomvragers hebben een 
kleine 3000 mensen een doorstroomvraag naar een van de scp-woonzorgpakketten 
en nog eens 3000 naar de begeleid-zelfstandigwonenpakketten. De overgrote meer-
derheid heeft dus een doorstroomvraag naar wonen. Er zijn drie soorten situaties te 
onderscheiden bij de doorstroomvragers:
1 Cliënten vragen dezelfde zorg als die ze al ontvangen (herindicaties). Dit geldt 

voor meer dan 60% van de doorstroomvragers. Vooral cliënten met een scp-woon-
pakket oefenen vraag uit naar het pakket dat ze al ontvangen.

2 Cliënten vragen meer en zwaardere zorg. Cliënten met kortverblijf vragen naar 
de zwaardere woonfuncties en naar dagbesteding. Cliënten met dagbesteding 
vragen naar de zwaardere woonfuncties met dagbesteding of naar kortverblijf met 
dagbesteding. Cliënten met begeleiding vragen vooral naar kortverblijf of dag-
besteding.

3 Cliënten vragen lichtere vormen van zorg. Bij de ontvangers van lichtere woon-
pakketten is er een doorstroomvraag naar begeleid zelfstandig wonen. Cliënten 
met kortverblijf en dagbesteding vragen om alleen dagbesteding. Cliënten met 
kortverblijf zonder dagbesteding vragen om begeleiding, onderzoek en behandeling.

De helft van de in 2001 afgegeven doorstroomindicaties was bestemd voor 0-14-jarigen, 
en nog eens een kwart voor de 15-24-jarigen. In de jeugd is vaak behoefte aan veran-
dering in het zorgpakket, doordat het ziektebeeld nog niet is uitgekristalliseerd en 
doordat er relatief veel veranderingen in deze levensfase voorkomen . Meer dan een 
kwart van de jonge kinderen met een verstandelijke handicap ontvangt een indicatie 
voor begeleiding, en nog eens een kwart ontvangt kortverblijf. Naarmate de cliënt 
ouder is, neemt het percentage geïndiceerden voor een woonfunctie toe en dat voor 
begeleiding en kortverblijf af. Van de kleine groep doorstroomvragers in de hogere 
leeftijdgroepen, 25-44-jarigen en 45-plussers, is het opmerkelijk dat respectievelijk 
17% en 16% nog een indicatie voor begeleid zelfstandig wonen ontvangt. Dit zou 
kunnen duiden op cliënten die gaan wonen buiten de muren van de instelling en 
daarbij begeleiding ontvangen.

 
Een derde van de doorstroomindicaties wordt afgegeven aan mensen met een lichte 
verstandelijke handicap (bijna 2700 van de ruim 7300) en een zevende deel aan 
zwakbegaafden (ruim 1100); van een vijfde deel (bijna 1500 personen) is de mate van 
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handicap onbekend. Zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte doorstroom-
vragers worden vooral geïndiceerd voor begeleiding en kortverblijf. Bij de (zeer) ern-
stig gehandicapten zien we vooral kortverblijfindicaties (30%) of indicaties voor een 
van de zwaardere woonpakketten. Ook ontvangen zij vaak een indicatie voor dag-
besteding of begeleiding. De personen met een onbekende handicap worden vooral 
meer dan gemiddeld geïndiceerd voor kortverblijf, dagbesteding voor kinderen en 
begeleiding. Naar gelang de handicap ernstiger wordt, wordt het percentage mensen 
met een indicatie voor verzorgd wonen groter, en het percentage mensen met een 
indicatie in de categorie ‘ambulante zorg’ kleiner. Mensen met gedragsstoornissen 
ontvangen vooral een indicatie voor behandeling en onderzoek. 

Van de in totaal 16.000 vragers ontving 55% in 2001 voor het eerst een indicatie. Aan-
getekend moet worden dat er onder de vragers zonder zorg mogelijk toch een aantal 
mensen is die wel zorg ontvangen. Dat zijn de mensen die in een wooninstelling zijn 
gaan wonen toen er nog geen indicatie voor nodig was. Deze mensen zijn dus nooit 
geïndiceerd, maar ontvangen wel zorg. Nu er voor de financiering wel een indicatie 
nodig is, moeten deze personen alsnog geïndiceerd worden. Het is nog onduide-
lijk in hoeverre deze inhaalslag in de indicatiestelling reeds in gang is gezet. De 
bedoeling is wel dat de inhaalslag in2005 zal worden afgerond. De nieuwe vragers 
vragen, vaker dan de doorstroomvragers, begeleiding, begeleid zelfstandig wonen, 
onderzoek en behandeling al dan niet met verblijf. Bijna drie kwart van de nieuwe 
indicaties heeft betrekking op kinderen. cvz (2003) laat zien dat de nieuwe cliënten 
die voor het eerst geregistreerd worden, de laatste jaren steeds jonger zijn geworden. 
Jongeren ontvangen vooral een nieuwe indicatie voor kortverblijf, begeleiding en 
dagbesteding met ontwikkelingsgerichte activiteiten. De volwassenen die voor het 
eerst geïndiceerd worden, ontvangen vooral een indicatie voor begeleid zelfstandig 
wonen.

Bijna 60% van de nieuwe indicaties wordt afgegeven aan licht verstandelijk gehandi-
capten (56%) of zwakbegaafden (20%), en nog eens een kwart aan personen van wie 
de mate van handicap onbekend is. De zwakbegaafden worden vooral geïndiceerd 
voor begeleiding (30%), onderzoek, diagnostiek en behandeling met verblijf (14%), 
begeleid zelfstandig wonen (14%) en kortverblijf (13%). Datzelfde geldt voor de licht 
verstandelijk gehandicapten, zij het dat zij wat minder vaak begeleiding en onder-
zoek vragen en wat vaker een woonpakket. Bij matig verstandelijk gehandicapten zijn 
kortverblijf en begeleiding erg belangrijk, terwijl bij de (zeer) ernstig gehandicap-
ten duidelijk de zwaardere woonvormen worden geïndiceerd. De personen met een 
onbekende handicap worden vooral meer dan gemiddeld geïndiceerd voor kortver-
blijf, dagbesteding voor kinderen en begeleiding.

8.7 Hoeveel personen gaan zich in de toekomst met een nieuwe zorgvraag melden?

Op basis van de gebruikte gegevens is een raming gemaakt van het aantal nieuwe 
vragers in de toekomst. Er zijn drie mogelijke oorzaken voor een toename in het 
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aantal vragers naar gehandicaptenzorg: de demografische ontwikkeling, de verrui-
ming van de doelgroep en een toename van de vraag per persoon. 

Gezien de lage groei van de populatie, concluderen we dat er op basis van uitsluitend 
demografische ontwikkelingen geen substantiële toename van het aantal vragers 
naar gehandicaptenzorg te verwachten is. De tweede mogelijke oorzaak van een toe-
name van het aantal vragers naar gehandicaptenzorg is een verruiming van de inter-
pretatie van de indicatiecriteria met betrekking tot de mate van handicap. Dat betreft 
dan met name de toelating van zwakbegaafden met gedragsproblemen of personen 
met een autistische of psychiatrische stoornis, die voorheen in andere sectoren zorg 
ontvingen. Hoe groot de toestroom uit andere sectoren zal worden, is moeilijk in te 
schatten, maar gezien het grote aantal zwakbegaafden met gedragsproblemen, is de 
potentiële toestroom heel groot. De derde mogelijke oorzaak van een toename van 
het aantal vragers naar gehandicaptenzorg is dat meer mensen binnen de doelgroep 
zorg vragen of dat dezelfde mensen meer zorg vragen. Dit kan het gevolg zijn van de 
veranderende maatschappelijke opvattingen over wie zorg nodig heeft en de daar-
uitvolgende uitbreiding van het zorgaanbod in combinatie met verruiming van het 
financiële beleid. 

Het aantal geïndiceerde personen zonder zorg steeg tussen 1998 en 2001 met 8,5% 
per jaar, van bijna 7000 in 1998 tot bijna 9000 in 2001. Het is echter onwaarschijnlijk 
dat deze ontwikkelingen van de afgelopen jaren, op de langere termijn zullen blijven 
voortduren. Een toename van 9000 nieuwe vragers per jaar is enorm, in het licht 
van het totale aantal verstandelijk gehandicapten van 103.000. Per zorgpakket zijn 
er grote verschillen in de stijgingspercentages. De meeste woonpakketten worden 
steeds minder geïndiceerd, met uitzondering van het zwaarste woontype in combi-
natie met dagbesteding. Ook de nieuwe indicaties voor alleen dagbesteding nemen 
af. De indicaties voor kortverblijf, begeleiding, onderzoek en behandeling stijgen 
sterk (met groeipercentages variërend van 40% tot bijna 80% per jaar). Door deze 
verschillende groeipercentages is de verhouding tussen de verschillende geïndi-
ceerde zorgpakketten sterk veranderd. Niet alleen waren er in 2001 veel meer mensen 
zonder zorg die een indicatie ontvingen, maar ook verschilde het type zorg waarvoor 
ze geïndiceerd werden tussen beide jaren. Werd in 1998 45% van de nieuwe indicaties 
afgegeven voor een woonfunctie, en 31% voor ambulante zorg, in 2001 zijn deze per-
centages respectievelijk 24% en 59%. Deze cijfers tonen duidelijk de verschuiving in 
het type zorg van traditionele woonproducten naar ambulante producten. Of deze 
toename en verschuiving van de nieuwe vraag permanent of tijdelijk is, valt moeilijk 
te zeggen. Daarom zijn in dit rapport zes varianten van de raming van de nieuwe 
vraag berekend: vier demogroeivarianten en twee trendgroeivarianten.

De demogroeiramingen volgen de demografische ontwikkeling. De trendgroei-
ramingen zijn gebaseerd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zij geven aan 
hoeveel de vraag zou toenemen als het beleid en de veranderde maatschappelijke 
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opvattingen van de afgelopen jaren worden doorgetrokken naar de toekomst. De 
demogroeivarianten veronderstellen dat de toename in de vraag tijdelijk is.

Voor de langere termijn is het waarschijnlijk dat het aantal nieuwe vragers per jaar 
minder groot zal zijn dan de laatste jaren het geval is geweest. Daarnaast is het 
onduidelijk of in de toekomst de zwakbegaafden nog tot de doelgroep van de ver-
standelijk-gehandicaptenzorg worden gerekend. Daarom zijn voor de nieuwe vraag 
de zwakbegaafden in drie van de vier varianten van de demogroeiraming buiten 
beschouwing gelaten. Als de verschuiving in de typen pakketten tussen 1998 en 2001 
tijdelijk was, zal het aantal mensen met een nieuwe indicatie voor een van de zwaar-
dere woonpakketten en dagbesteding toenemen, en zal het aantal mensen dat kort-
verblijf, begeleid zelfstandig wonen of een van de ambulante pakketten (begeleiding, 
onderzoek, behandeling) geïndiceerd krijgt, afnemen ten opzichte van 2001. Als de 
verschuiving in de pakketten permanent is, neemt het totaalaantal nieuwe vragers 
iets toe tussen 2001 en 2020 en blijft de verhouding tussen de pakketten nagenoeg 
dezelfde. Als naast de verschuiving in de pakketten ook de toename van de vraag met 
zwakbegaafden permanent is, dan ligt het aantal nieuwe vragers in 2020 20% hoger 
dan in 2001. Een veel gematigder variant gaat ervan uit dat de nieuwe vragers alleen 
bestaan uit personen die in een jaar wordt geboren met een verstandelijke handicap. 
Deze gedempte variant veronderstelt dat de nieuwe vraag op langere termijn niet 
hoger zal zijn dan 2500 personen per jaar.

8.8 Ramingen van de toekomstige vraag naar en het gebruik van 
gehandicaptenzorg

Hoe groot is de toekomstige vraag naar en het gebruik van verstandelijk-gehandicap-
tenzorg voor cliënten die wel en cliënten die nog geen zorg ontvangen, uitgedrukt 
in verschillende zorgproducten? Deze vraag blijkt niet eenduidig te beantwoorden. 
Het antwoord hangt af van een aantal veronderstellingen over het gedrag van de 
cliënten. De veronderstellingen hebben betrekking op de omvang van de vraag en de 
voorkeuren voor bepaalde vormen van zorg. Ten eerste, worden de zwakbegaafden 
meegenomen in de raming? Ten tweede, is de toename in de vraag naar pakketten 
van mensen zonder zorg, die de laatste jaren is gesignaleerd, permanent? Ten derde, 
is de verschuiving in de vraag van traditionele woonpakketten naar ambulante pak-
ketten permanent of tijdelijk? Op basis van de verschillende veronderstellingen 
onderscheiden we vier basisvarianten: de traditionele variant, de ambulante variant, 
de ambulant-plusvariant en de gedempte variant. 

In de traditionele variant wordt verondersteld dat de recente stijging in de vraag naar 
zorg, alsmede de verschuiving in het type zorg dat gevraagd wordt, vooral een gevolg 
zijn geweest van een inhaalslag bij het indiceren en toelaten van de zwakbegaafden 
tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Deze ontwikkeling zal zich niet voortzetten. 
De groei van de nieuwe vraag zal gelijk opgaan met de groei in de populatie. Hierbij 
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wordt het aantal nieuwe vragers in 1998 als uitgangspunt genomen; de zwakbegaafden 
zullen daarin niet betrokken worden. Deze variant gaat dus uit van voorkeuren voor 
bepaalde pakketten van vóór de recente ontwikkelingen en wordt daarom ‘traditio-
nele’ variant genoemd. 

In de ambulante variant wordt ervan uitgegaan dat de recente verschuiving in de 
vraag permanent is. De vraag naar ambulante vormen van zorg zal naar verhouding 
toenemen, ten koste van de vraag naar de traditionelere vormen. Net als bij de vorige 
variant is verondersteld dat het aantal nieuwe vragers dat er elk jaar bijkomt, niet 
zal blijven stijgen. In de toekomst zal de groei in de nieuwe zorgvraag gelijk opgaan 
met de groei van de populatie. Ook in deze variant worden de zwakbegaafden niet 
betrokken bij de nieuwe vraag. Het niveau van de nieuwe vraag en het type zorg dat 
gevraagd wordt, zijn gebaseerd op het aantal personen dat in 2001 geïndiceerd werd. 
Deze variant omvat meer vraag naar ambulante pakketten dan de traditionele variant 
en wordt daarom de ‘ambulante’ variant genoemd. 

Bij de ambulant-plusvariant wordt verondersteld dat de ontwikkeling in de nieuwe 
vraag van verstandelijk gehandicapten zoals deze is waargenomen tussen 1998 en 
2001, zich in de nabije toekomst voortzet. Dit betreft zowel de groei in het aantal 
vragers als de verschuiving in type zorgpakket. Dit betekent ook dat de zwakbegaafden 
nog steeds tot de doelgroep gerekend worden. Doortrekken van deze groeicijfers 
over meer dan vijf jaar leidt op den duur tot een aantal vragers dat groter is dan het 
totaalaantal personen met een verstandelijke handicap. Omdat de groei in de vraag 
naar ambulante pakketten in deze variant hoger is dan in de ambulante variant, 
wordt deze ‘ambulant-plus’ genoemd. 

De drie vorengenoemde varianten gaan alle uit van een nieuwe vraag die vrij hoog 
is, per variant variërend van 6000 tot 8500. Jaarlijks komen er echter ongeveer 2500 
verstandelijk gehandicapten bij. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het aantal 
nieuwe personen dat zorg gaat vragen, gedurende lange tijd veel hoger zal zijn dan 
dit aantal. Daarom wordt in de ‘gedempte’ variant de nieuwe vraag beperkt tot 2500 
personen per jaar. Voor het overige gelden dezelfde veronderstellingen als bij de 
ambulante variant.

Naar verwachting zal de populatie verstandelijk gehandicapten ongeveer constant 
blijven op een aantal van 103.000. Dit aantal is tegelijkertijd een maximumschatting 
voor het aantal gebruikers in 2020. Het gebruik van gehandicaptenvoorzieningen zal 
in 2020 vermoedelijk liggen tussen de 73.000 en 82.000 personen. De verschillende 
gebruiksramingen liggen niet zo ver uit elkaar, omdat de groei in de capaciteit geres-
tricteerd is op 2% per jaar. Hoe groter de capaciteit, hoe groter het gebruik en hoe 
korter de wachtlijst.

In tabel 8.1 staan de uitkomsten bij elkaar.
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Tabel 8.1  
De ramingen van gebruik, wachtlijsten en erkende vraag in de basisvarianten, 2001-2020

type raming gebruik 2020 wachtlijst 2020 erkende vraag 2020

1. traditionele variant 73.000 9.000 82.000
2. ambulante variant 82.000 7.000 87.000
3. ambulant-plusvariant 79.000 72.000 150.000
4. gedempte variant 82.000 9.000 87.000

Bron: SCP-berekeningen

Als zowel de stijging in de hoogte van de vraag als de verschuiving daarin en de 
toelating van de zwakbegaafden tot de sector tijdelijk waren, komt de raming van 
het gebruik op 73.000 personen uit (traditionele variant). Dat is een paar duizend 
minder dan het feitelijk aantal gebruikers in 2002. Het gebruik van de meeste woon-
vormen neemt toe en dat van dagbesteding en de ambulante pakketten (begeleiding, 
onderzoek, behandeling zonder verblijf ) neemt af. 

De hoogste raming van het gebruik komt op 82.000 personen uit. Dat is zo’n 
7000 meer dan het aantal gebruikers in 2002. Deze uitkomst is waarschijnlijk als het 
aantal nieuwe vragers naar gehandicaptenzorg niet groter is dan het aantal gehan-
dicapten dat er jaarlijks bijkomt (gedempte variant) of als de recente verschuiving in 
de vraag permanent is, maar de toename in de vraag niet (ambulante variant). Het 
gebruik van de meeste woonpakketten zal in de ambulante variant licht afnemen, 
het aantal begeleid zelfstandig wonenden zal stijgen, net als het aantal personen dat 
kortverblijf ontvangt. Die laatste groep groeit zelfs heel sterk, net als het gebruik van 
begeleiding. In de gedempte variant zien we een toename in de meeste woonpak-
ketten en het begeleid zelfstandig wonen. Als de ontwikkeling van de nieuwe vraag 
gebaseerd wordt op de trend in de jaren 1998-2001, inclusief de zwakbegaafden, 
komt de raming van het gebruik op 79.000 personen uit (ambulant-plusvariant). In 
deze variant zien we een daling van de traditionele pakketten met wonen en dagbe-
steding en een stijging in met name begeleiding, behandeling en kortverblijf.

De ramingen van de wachtlijst variëren van 7000 tot 9000 personen, als de enorme 
stijging in het aantal nieuwe vragers in de jaren tussen 1998 en 2001 niet wordt 
doorgetrokken. Hoewel de ramingsvarianten niet veel van elkaar verschillen in de 
omvang van de wachtlijst, verschillen ze wel in de samenstelling ervan. In de traditi-
onele variant zijn er alleen (flinke) wachtlijsten voor een aantal woonproducten. De 
erkende vraag (het totaalaantal gebruikers en mensen op de wachtlijst zonder zorg) 
laat dan ook een relatief grote vraag naar traditionele producten zien en een relatief 
kleine vraag naar nieuwe producten als begeleiding, behandeling en onderzoek. De 
ambulante variant laat een lange wachtlijst en erkende vraag voor onderzoek met 
verblijf zien, en wat kortere wachtlijsten voor een tweetal woonproducten en begelei-
ding. In de gedempte variant vinden we een flinke wachtlijst en erkende vraag voor 
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twee wat traditionelere woonpakketten en onderzoek met verblijf. Als de enorme 
stijging in het aantal nieuwe vragers in de jaren tussen 1998 en 2001 wel wordt door-
getrokken, zal de wachtlijst heel groot worden: er zullen dan in 2007 al 25.000 per-
sonen op de wachtlijst staan. In deze variant is er vooral een wachtlijst voor en grote 
erkende vraag naar kortverblijf, begeleiding en onderzoek met verblijf.

Op verzoek van vws is een raming gemaakt van het aantal mensen dat in 2015 een 
grootschalig woonpakket nodig heeft. Naar verwachting zal het aantal erkende  
vragers naar grootschalig wonen ongeveer gelijk zijn aan het aantal in 2000 (rond de 
22.000). Vermoedelijk zal de erkende vraag naar kleinschalig wonen met ongeveer 
7000 personen toenemen ten opzichte van 2000. De erkende vraag naar kleinschalig 
wonen zal daarmee in 2015 rond de 34.000 personen liggen.

8.9 Slotbeschouwing

In dit rapport is al meerdere malen aangegeven dat de ramingsuitkomsten van het 
ontwikkelde model afhankelijk zijn van de aannames omtrent de omvang en de 
inhoud van de nieuwe zorgvraag en van de cijfers over de in- en uitstroom in de ver-
standelijk-gehandicaptensector. Gezien de turbulente ontwikkelingen die er gaande 
zijn in deze sector, is het bijna vanzelfsprekend dat zowel over de aannames als over 
de cijfers onzekerheid bestaat. Dat heeft ertoe geleid dat het ramen van de omvang 
en de inhoud van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg een moeilijke zaak 
is gebleken. In het gehele rapport zijn dan ook bij voortduring de uitkomsten van ver-
schillende varianten naast elkaar gezet. De varianten verschillen in de veronderstelde 
ontwikkelingen in de omvang en inhoud van de nieuwe zorgvraag en in de veronder-
stelde uitstroom uit de sector. Het vergelijken van de uitkomsten van de varianten 
verschaft inzicht in de effecten van recente en komende beleidswijzigingen. In deze 
slotbeschouwing worden de modeluitkomsten en onzekerheden nader beschouwd 
en in een breder perspectief geplaatst. 

Hoe groot was de populatie in 2002?
De scp-populatieraming (excl. zwakbegaafden) komt in 2002 uit op ongeveer 
103.000 personen met een verstandelijke beperking (iq lager dan 80). Is daarmee 
de hele populatie van de verstandelijk-gehandicaptensector in beeld gebracht? 
Waarschijnlijk niet, ondanks het feit dat anderen op vergelijkbare aantallen uit-
komen. Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat een aantal zeer jonge kinderen met 
een verstandelijke handicap nog niet ‘gevonden’ is. Het zou dan gaan om zo’n 9000 
kinderen jonger dan 10 jaar. Ten tweede zou er sprake zijn van een toename in het 
aantal verstandelijk gehandicapten doordat vrouwen op hogere leeftijd kinderen 
krijgen (Bijl en Koedoot 1994) en doordat allochtonen hun verstandelijk gehandicapte 
familieleden naar Nederland laten komen vanwege de goede zorg (niet gepubliceerde 
ervaringen van instellingen). Anderzijds is er sprake van verbeterde prenatale diag-
nostiek, waardoor de prevalentie van een verstandelijke handicap juist afneemt. In 
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Nederland is men in vergelijking met het buitenland wel terughoudend in de prenatale 
screening. De communis opinio is dat deze tegengestelde trends in de prevalentie 
ongeveer tegen elkaar uitmiddelen (Koedoot 2002). Vorenstaande zijn redenen om 
aan te nemen dat de scp-populatieraming van 103.000 verstandelijk gehandicapten 
een ondergrens is. Het is zeer wel mogelijk dat de populatie verstandelijk gehandi-
capten in de buurt van de 112.000 personen ligt (excl. 10.0000 zwakbegaafden). 

Dan zijn er ook nog mensen die gebruik maken van gehandicaptenvoorzieningen, 
maar van wie niet a priori duidelijk is of ze ook tot de populatie behoren. Ten eerste 
is er de groep van zwakbegaafden (iq tussen de 80 en 90) die bekend is bij de ver-
standelijk-gehandicaptenzorg. Als die ook tot de populatie wordt gerekend, wordt 
de populatie volgens de scp-schatting uitgebreid met 10.000 personen. Ten tweede 
is er sprake van een groep personen die zich bevinden op het grensvlak tussen de 
verstandelijk-gehandicaptensector en andere zorgsectoren. Hoe groot de toestroom 
daarvandaan is, is onduidelijk. Ten derde kan door de veranderde opvatting in de 
maatschappij over wie tot de groep verstandelijk gehandicapten behoort, de omvang 
van de doelgroep groter worden. In feite wordt dan de definitie van de doelgroep 
van de verstandelijk-gehandicaptensector opgerekt. Het gaat dan met name om de 
groep personen met gedragsproblemen. Volgens Stoll et al. (2003) zou dat aantal 
tussen de 240.000 en 280.000 liggen. Al met al zijn er redenen om aan te nemen dat 
het zeer wel mogelijk is dat, gezien het vorenstaande en zonder dat de definitie van 
de doelgroep wordt opgerekt, de populatie verstandelijk gehandicapten inclusief de 
mensen die tot de doelgroep behoren, in de buurt van de 120.000 personen ligt. Als 
bovendien de definitie van de doelgroep wordt uitgebreid met (jonge) personen met 
gedragsproblemen, komen er nog eens 250.000 personen bij die gebruik zouden 
kunnen gaan maken van de verstandelijk-gehandicaptenzorg.

De samenstelling van de populatie zal met het oog op het voorgaande veranderen in 
de richting van meer licht verstandelijk gehandicapten. Wel zal de groep oudere ver-
standelijk gehandicapten met dementie toenemen, vanwege het feit dat verstandelijk 
gehandicapten steeds langer leven. Daar staat tegenover dat er bij de nieuwe vraag 
een dalende tendens is waar te nemen van het aantal ernstig verstandelijk gehandi-
capten. Men tast in het duister naar de oorzaak daarvan. Aangenomen wordt daarom 
dat het aantal matig en (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten ongeveer gelijk zal 
blijven op ruim 50.000. Het aantal licht verstandelijk gehandicapten zou met uitbrei-
ding van de doelgroep wel naar de 70.000 kunnen gaan. 

Wat was de omvang en de inhoud van de gevraagde zorg in 2002?
In 2002 waren er ongeveer 75.000 ontvangers van awbz-gefinancierde gehandicap-
tenzorg in natura en daarnaast nog 6000 ontvangers van een persoonsgebonden 
budget. Er stonden toen ruim 8000 mensen op de wachtlijst die nog geen zorg ont-
vingen. Door de extra wachtlijstgelden hebben zij hun vraag inmiddels gerealiseerd. 
Dat betekent dat bijna 90.000 verstandelijk gehandicapten in zorg waren. Van alle 
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ontvangen zorg is de overgrote meerderheid in de vorm van een woonfunctie: meer 
dan de helft ontvangt zorg in de vorm van verzorgd of beschermd wonen met zor-
gondersteuning in de nabijheid, 7% ontvangt begeleid zelfstandig wonen en 10% 
kortverblijf.

Hoe groot zal de instroom in de gehandicaptenzorg in de toekomst zijn?
In 2020 zal volgens de scp-populatieraming het aantal verstandelijk gehandicapten 
nauwelijks hoger liggen dan in 2001. Daarbij moet wel aangetekend worden dat als 
de uitbreiding van de doelgroep zoals boven beschreven wordt doorgezet, ook de 
populatieraming voor 2020 hoger zal zijn dan aanvankelijk gedacht. Om na te gaan 
hoe de omvang van de vraag naar gehandicaptenzorg in 2020 zal zijn, is het eerst 
nodig de stijging van het aantal personen dat nog geen zorg ontvangt en in een 
bepaald jaar een indicatie heeft ontvangen (de nieuwe vragers) in de afgelopen jaren 
te duiden. In 1998 meldden bijna 7000 personen zonder zorg zich met een zorgvraag, 
in 2001 waren dat er bijna 9000 en in 2003 ongeveer 15.000. In het rapport wordt een 
aantal oorzaken genoemd voor de stijging van het aantal nieuwe vragers. Zo is de 
afgelopen jaren de doelgroep van de verstandelijk-gehandicaptenzorg uitgebreid met 
de zwakbegaafden. Maar ook is mogelijk de definitie van verstandelijke handicap 
opgerekt. Bovendien is door de aan populariteit winnende opvatting dat verstande-
lijk gehandicapten net als andere burgers moeten kunnen leven (het burgerschaps-
paradigma), een deel van de latente vraag manifest geworden. Er is door de inzet 
van extra wachtlijstgelden en de uitbreiding van de diversiteit in de aangeboden pro-
ducten, sprake geweest van een aanzuigende werking uit andere sectoren. Deze ont-
wikkelingen hebben ertoe geleid dat de omvang van de nieuwe vraag op een hoger 
niveau zal blijven liggen dan voorheen het geval was.

Echter, of het aantal mensen dat zich jaarlijks met een zorgvraag meldt zo hoog blijft 
als is waargenomen in de afgelopen jaren, is voor discussie vatbaar. Dat komt door-
dat er ook administratieve redenen zijn voor de stijging in het aantal nieuwe vragers. 
Te denken valt aan het verplicht stellen van een indicatie voor begeleiding en door de 
integratie van de indicatiestelling voor licht verstandelijk gehandicapten binnen de 
lcig. Daarnaast bestaat er onzekerheid over het terugrapporteren van de geleverde 
zorg door zorgaanbieders (cvz/Prismant 2002). Als dat niet of niet goed gebeurt, 
kan het zijn dat cliënten als nieuwe vragers getypeerd worden, terwijl het in feite 
cliënten betreft die al zorg ontvangen. De genoemde administratieve oorzaken en 
het niet goed kunnen onderscheiden van vragers met en zonder zorg, leidt tot de con-
statering dat het aantal nieuwe vragers waarschijnlijk kleiner is dan zoals gemeten 
in het Zorgregistratiesysteem, en ook dat de stijging daarin minder groot is. Maar 
hoeveel minder valt niet te zeggen. 

Concluderend kan worden gesteld dat het aantal toekomstige nieuwe vragers dat 
zich jaarlijks met een zorgvraag gaat melden waarschijnlijk hoger zal zijn dan op 
basis van puur demografische ontwikkelingen verwacht mag worden (zo’n 2500 per 
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jaar). Maar ook is het niet waarschijnlijk dat het aantal nieuwe zorgvragers jaarlijks 
zo hoog zal blijven als het de afgelopen jaren is geweest (15.000 in 2003).

Hoe groot zal de uitstroom in de gehandicaptenzorg in de toekomst zijn?
Vorenstaande alinea heeft betrekking op de instroom in de gehandicaptensector. 
Maar ook over hoeveel personen deze sector verlaten is het een en ander te melden. 
Betrokkenen in de sector zeggen eigenlijk allemaal dat iemand die verstandelijk-
gehandicaptenzorg ontvangt, die zijn hele leven zal houden. Uitstroom uit de sector 
is dan eigenlijk synoniem met overlijden. Er is wel melding gemaakt van een groep 
jongeren die dagbesteding ontvangen en als ze volwassen zijn (in de sociale werk-
voorziening) gaan werken. Zij verlaten daadwerkelijk de gehandicaptensector. Verder 
melden betrokkenen dat er een groep verstandelijk gehandicapte allochtone kinderen 
is, die tot ze 18 zijn gebruikmaken van de dagbesteding, maar daarna verdwijnen uit 
de sector. Het vermoeden bestaat dat een aantal van hen met een Wajong-uitkering 
terugkeert naar het land van herkomst, alhoewel dat volgens de wet bijna onmogelijk 
is. Dit zijn ook personen die definitief de sector verlaten. Beide groepen echte uit-
stromers zijn waarschijnlijk klein in aantal. Alleen voor onderzoek en behandeling 
kan het om grotere aantallen uitstromers gaan. De expertisecentra waar dit plaats-
vindt, onderzoeken juist welk type zorg het meest geschikt is en dat kan zorg in een 
andere sector zijn.

Al deze overwegingen leiden tot de conclusie dat de uitstroom uit de gehandicapten-
sector vrijwel geheel door overlijden wordt veroorzaakt. Als dat klopt zijn de geregi-
streerde uitstroomcijfers die ten grondslag liggen aan de meeste modelvarianten te 
hoog.

Hoe groot zal de omvang van de vraag in de toekomst zijn?
Een antwoord op deze vraag is gebaseerd op de verwachtingen omtrent de toe-
komstige instroom in en uitstroom uit de sector. Volgens de variant waarin alleen 
demografische ontwikkelingen worden meegenomen, zou de omvang van de vraag 
bijna 90.000 personen zijn. Maar gezien de verwachting dat de instroom hoger is 
dan in die variant verondersteld, zal de vraag waarschijnlijk hoger zijn. In de overige 
varianten is de instroom waarschijnlijk aan de hoge kant, maar dat geldt ook voor 
de uitstroom. Wellicht heft dat elkaar op. Dat houdt in dat ook de omvang van de 
vraag ergens tussen de hoogste en de laagste uitkomst van de varianten in zal liggen. 
Ook dan zou het aantal van 100.000 vragers naar gehandicaptenzorg in 2020 niet ver 
bezijden de waarheid kunnen liggen. Consequent doorredenerend zal dan ook de 
populatieraming van 103.000 naar boven bijgesteld moeten worden.

Hoe wordt de zorg in de toekomst vorm gegeven?
Een aantal verstandelijk gehandicapten zal altijd aangewezen blijven op een vorm 
van verzorgd wonen, waar verzorging gecombineerd wordt met continue begeleiding. 
Dit betreft mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen, per-
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sonen met ernstige gedragsproblematiek of oudere verstandelijk gehandicapten 
met dementie. De vorm waarin de zorg aan deze groep verleend zal worden, zal 
meer ambulant, zelfstandig en in de wijk zijn. Matig en (zeer) ernstig verstandelijk 
gehandicapte kinderen zullen meer dan vroeger vragen naar kortverblijf, verlengde 
dagopvang en begeleiding. Kortverblijf dient vooral als gewenningsperiode voor de 
cliënt en de ouders op weg naar zelfstandigheid.Matig en (zeer) ernstig verstandelijk 
gehandicapte volwassenen vragen vooral naar (intensief) begeleid zelfstandig wonen 
of wonen met het accent op zelfstandigheid. Het valt te verwachten dat toekomstige 
cliënten geen grootschalige combinaties van wonen en dagbesteding meer willen 
(vws 2004). Steeds meer zullen mensen met een verstandelijke handicap kiezen 
voor zelf geregelde huisvesting, waarbij diensten thuis flexibel worden aangeboden. 
Dat zal leiden tot een grotere vraag naar kleinschalige woonvoorzieningen. Om te 
zorgen dat de cliënten volwaardig kunnen participeren in de maatschappij (wat door 
het concept community care wordt nagestreefd), zal er naast begeleiding bij het wonen 
ook voldoende ondersteuning moeten zijn bij het instandhouden van het sociale 
netwerk en de invulling van zinvolle dagbesteding.

De meeste groei in de vraag is te verklaren uit de toename van het aantal licht ver-
standelijk gehandicapte jongeren. Het aantal licht verstandelijk gehandicapten zou 
met uitbreiding van de doelgroep naar de 70.000 kunnen gaan. Wat vragen zij voor 
zorg? De jongere licht verstandelijk gehandicapten vragen vooral begeleiding, kort-
verblijf en onderzoek met verblijf. De volwassen licht verstandelijk gehandicapten 
vragen vooral (intensief) begeleid zelfstandig wonen of wonen met het accent op 
zelfstandigheid en alleen begeleiding. Afhankelijk van het gevoerde overheidsbeleid 
kan de vraag naar deze producten hoger of lager uitvallen dan geraamd.

Het is ook mogelijk dat de zorgproducten er anders uitzien dan we nu denken, als 
het burgerschapsparadigma tot volle wasdom komt. Er zijn dan ook producten nodig 
zoals vervoer en arbeidsvoorzieningen. Er moet, met andere woorden, includerend 
beleid gevoerd worden. En dat staat haaks op de inperking van de aanpalende voor-
zieningen in de awbz. Te vergaande doorvoering van integratie kan overigens ook 
leiden tot negatieve effecten. Op dit moment is er een discussie gaande over de vraag 
in hoeverre kinderen met ernstige gedragsproblemen op gewone scholen moeten 
blijven.

Het beroep op de awbz
De afgelopen jaren was er sprake van een aanzuigende werking van de latente vraag 
naar gehandicaptenzorg door de open-eindefinanciering van de awbz. Die latente 
vraag komt deels uit andere awbz-sectoren. En daarmee is er weliswaar sprake van 
een toename van de vraag in de verstandelijk-gehandicaptensector, maar die wordt 
gecompenseerd door een afname van de vraag in andere sectoren als de ggz. Een 
ander deel van die latente vraag komt niet uit de awbz, zoals bijvoorbeeld de jeugd-
zorg.Op deze manier is in feite vooruitgelopen op de invoering van de awbz-brede 
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zorg, waarin gestalte wordt gegeven aan samenwerking tussen voorzieningen uit van 
oudsher verschillende sectoren. In feite is er door sectoren binnen de awbz geza-
menlijk vorm gegeven aan het verlenen van zorg aan rechthebbenden. Dit past ook 
bij de ontschotting van de sectoren binnen de awbz en de overgang naar de awbz-
brede zorgregistraties (azr) die de ontschotting ondersteunt.

In de nabije toekomst wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) van 
kracht, waarin delen van de awbz ondergebracht gaan worden bij de gemeente. 
Gedacht wordt in eerste instantie aan huishoudelijke verzorging, maar ook aan 
ondersteunende en activerende begeleiding. In hoeverre dit gevolgen heeft voor het 
beroep op de awbz, zou met het model berekend kunnen worden, maar is a priori 
moeilijk in te schatten. Op termijn zou een awbz-breed model ontwikkeld kunnen 
worden, dat gedefinieerd is in de 7 awbz-functies, door gebruik te maken van de 
gegevens van de awbz-brede zorgregistraties.

Een volumeraming is geen kostenraming
In dit rapport wordt ingegaan op het volume van de vraag naar zorg, en niet op de 
daaruit voortvloeiende kosten en de mogelijkheden tot realisatie. De realisatie van 
onderzoek en advies en begeleiding kan bijvoorbeeld veel sneller en tegen minder 
kosten per product worden gerealiseerd dan de traditionele producten, zoals een 
dagbestedingsplaats of een woonplek voor een verstandelijk gehandicapte. Daarom 
worden in dit rapport geen uitspraken gedaan over de toekomstige kosten van de 
verstandelijk-gehandicaptenzorg. Het is wel mogelijk de toekomstige kosten in een 
vervolgstudie in kaart te brengen op basis van het hier gepresenteerde model.
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Bijlage A Lijst van af kortingen

adl algemene dagelijkse levensverrichtingen
aivg Algemene Instelllingen voor Verstandelijk Gehandicapten
ars dl-redzaamheidsschaal
awb Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
azi  Algemene Zwakzinnigen inrichting
azr awbz-brede Zorgregistratie 
bzw begeleid zelfstandig wonen
cak Centraal Administratie Kantoor
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
cbz College bouw ziekenhuisvoorzieningen
cce Centrum voor Consultatie en Expertise
cpb Centraal Planbureau
ctg College Tarieven Gezondheidszorg
cvz College voor zorgverzekeringen
dgb Directie Gehandicapten Beleid
dvo Dagverblijf voor oudere verstandelijk gehandicapten
FvO Federatie van Ouderverenigingen
ggz Geestelijke Gezondheidszorg
gvt Gezinsvervangend Tehuis 
hhm Bureau Hoeksma, Homans en Mentink
ibzw intensief begeleid zelfstandig wonen
iq Intelligentiequotiënt
jlvg Instellingen voor Jeugdig Licht Verstandelijk Gehandicapten
kdc Kinderdagcentrum
kgvt Gezinsvervangend Tehuis Voor Kinderen
lcig Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
lrz Landelijke Registratie Zorg- en dienstverlening 
lvg Licht Verstandelijk Gehandicapt
mee mee Nederland: Vereniging voor ondersteuning bij leven met  
 een beperking (voorheen vereniging Somma)
pgb persoonsgebonden budget
pvb persoonsvolgend budget
pvh onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap
rec Regionaal Expertisecentrum
rio Regionaal Indicatie Orgaan
rivm Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
rmo Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling
scp Sociaal en Cultureel Planbureau 
sglvg sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
somma Vereniging van Sociaal Pedagogische Diensten in Nederland
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spd Sociaal Pedagogische Dienst
sw Sociale werkplaatsen
tk Tweede Kamer
vg Verstandelijk Gehandicapt
vgb   Vraaggestuurde Bekostiging
vgn Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
vws Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van)
who Wereldgezondheidsorganisatie
wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
zin zorg in natura
zmlk zeer moeilijk lerende kinderen
zrs Zorgregistratiesysteem
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Bijlage B Beschrijving databestanden

Personen met een verstandelijke handicap (pvh)

Het pvh is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+) 
verstandelijk gehandicapten. Hiertoe zijn gegevens verzameld over personen die 
wonen in een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten (aivg) of gezins-
vervangend tehuis (gvt) en/of gebruik maken van een dagvoorziening voor ouderen 
(dvo) of een sociale werkvoorziening (SWV).

Doelpopulatie Verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder die 
gebruik maken van een woonvoorziening en/of dagbe-
steding, zelfstandig wonend of in instellingen verblij-
vend

Soort onderzoek enquête 
Frequentie eenmalig
Entiteiten personen
Steekproefeenheid persoon
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: instellingen, personen
Steekproefkader adressenbestand ministerie van vws; Zorgnota 2000, 

adresgids gehandicapten 1999
Verzamelmethode mondelinge, schriftelijke en telefonische vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk GfK PanelServices Benelux
Veldwerkperiode 8 mei 2000-31 december 2000 (vanaf 22 maart 2000 

werden de instellingen benaderd)
Berichtgevers familie en verzorgers van woonvoorzieningen, begelei-

ders van dagbesteding of sociale werkvoorziening
Weging naar leeftijd, geslacht, mate van handicap, regio en capa-

citeit van de instelling
Steekproefomvang 530 instellingen, waarvan er 323 zijn benaderd
Respons 199 instellingen hebben medewerking verleend; 996 

personen

Zorginformatiepakketten (zip)
Voor de invoering van een nieuwe bekostiging in de gehandicaptensector is een regi-
stratiesysteem (het zip) ontwikkeld, waarbij op het niveau van de individuele cliënt 
een aantal kenmerken (zoals achtergrondkenmerken van de cliënt en zorggebruik) is 
vastgelegd. Instellingen voor de verstandelijke gehandicaptenzorg hebben in 2002 al 
hun cliënten in het zip geregistreerd. 
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Doelpopulatie Verstandelijk gehandicapten die gebruik maken van een 
de verstandelijk gehandicaptenzorg

Soort onderzoek registraties van de instellingen
Frequentie eenmalig
Entiteiten zorgproducten
Verzamelmethode elektronische vragenlijst
Opdrachtgever vws
Uitvoerder veldwerk Prismant
Veldwerkperiode 2002
Berichtgevers medewerkers instellingen
registratieomvang 585137 producten en 75518 personen
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Bijlage C Lijst van geraadpleegde deskundigen

Wij zijn de volgende deskundigen zeer erkentelijk voor de inbreng van hun expertise. 
De auteurs zijn uiteraard verantwoordelijk voor interpretaties en eventuele onjuist-
heden in dit rapport.

Dhr. P. Breet Ipse
Mevr. dr. W.H. Buysse Stichting Tympaan Instituut
Mevr. drs. E.H.M Goossens Ipse
Dhr. W. de Gooyer  De Compaan
Dhr. drs. A.P. van den Hoek  Zorgverzekeraars Nederland
Dhr. dr. J. Hoekman Gemiva-SVG Groep te Gouda
Dhr. ir. G.J.Kommer Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dhr. drs. A.J.J. van der Kwartel Prismant
Dhr. drs. A.C.P. Mannak  Zorggroep ’s Heeren Loo
Dhr. ir. G. Schuring Prismant
Mevr. drs. W.H. van Staalduinen College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Dhr. F.J.J. ten Voorde College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Mevr. drs. A.C.B. Willems Centrum indicatiestelling zorg

Namens de Directie Gehandicapten Beleid van vws:
Dhr. drs. M.L.J.M. Beekmans ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mevr. drs. M.F. van Apeldoorn ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mevr. ir. N.A.M. Troisfontaine ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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