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SUMMARY
Demographic and epidemiological changes have transformed the worlds' health
care needs, making long-term care for the frail elderly a major policy issue,
particularly in developed countries. Good-quality care and access, whitin a
context of sustainable systems, is not the only requirement. Aspects like
housing, participation in society, sense of purposefulness, social contacts,
income, as well as a safe living environment are all essential for elderly people to
maintain a balance between living with an increasing need for care and support,
in addition to a good quality of life.

Furthermore, persistent cost-effectiveness and quality concerns have
stimulated the interest of policy makers concerned with long-term health care
solutions, and here general concepts of free-market thinking, consumerism,
managed care, demand-orientation, freedom of choice and quality of care
improvements have become of paramount significance. These 'demand-driven'
approaches aim to build towards a more responsive and effective integrated-care
system in combination with a consumer-directed approach so as to maximise the
independence and autonomy of disabled elderly people. Consequently, policy
makers and caregivers puzzle over the question of how to develop and re-
organize the health care system so that it takes the needs of clients into account.

In order to contribute to the development of more demand-oriented care
for elderly people, three studies were conducted. The general aim of theses
studies was to explore the perceived needs of elderly people for care and
support. Therefore, elderly people, and especially those who were at risk of
institutionalization, were asked what their needs were in terms of support
encompassing the areas of long-term care, social services and housing. Apart
from an overview of various needs, the basic need of elderly people to remain
living independently in their homes, and to be in control of their own lives for
as long as possible was contrasted to the actual demand for residential care.
Furthermore, the use of social services as part of community-based long-term
care was evaluated. The question was whether elderly people have a perceived
need for these services and actually use them. Finally, the importance of
sheltered housing for those elderly people at risk of institutionalization was
studied as an alternative to ageing in regular housing.
The research questions posed in this thesis were therefore, fourfold:

1. What are the perceived needs of elderly people for care and support?
2. Are waiting lists for admission into a home for the elderly an accurate 

reflection of the perceived need for services for elderly people in later life?
3. To what extent are community-based social services being used by those 

elderly people at risk of institutionalization who prefer to remain living 
independently in the community?

4. Do elderly people living in sheltered accommodation differ in terms of
personal characteristics, functional status, well-being, care and service use,
from those living in the community independently, considering the fact that 
both groups are at risk of institutionalization?
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Chapter 1 comprises an introduction to the research subject. Several
concepts used in this dissertation are explained here in greater detail such as
demand orientation, demand-driven, service needs, demand and use, clients'
perspective and being at risk of institutionalization. Also, the general aim of the
thesis and research questions are presented at this point. This chapter ends with
an outline of the entire thesis.

Chapter 2 gives an overview of the perceived needs of elderly people with
regard to health care and support. Based on a literature review and in-depth
interviews with a heterogeneous group of elderly people living at home or in a
nursing home, it is concluded that the needs of the elderly for care go beyond
health care alone and include needs regarding housing, transport and well-being,
as well. In addition, it is shown that their needs are dictated by basic human
needs such as the need for autonomy and the need for relationships with
significant others. In the end, the elderly did not ask for any care supply or
special services that which were not already available. Nevertheless, they did
comment on the present-day quality and quantity of the services offered. A
model was developed in order to translate the listed needs into a comprehensive
framework which takes into account the heterogeneity of the elderly population,
as well as the diversity and variability of the perceived deficits. This model
attempts to explain the relationship between needs, resources and demand for
(health care) services.

Chapter 3 presents the results of a study that focused on the demand of
elderly people for residential care and determinants (elderly people's personal
characteristics, needs and resources) that are associated with this demand.
Furthermore, the accuracy of the waiting list for homes for the elderly, as a
reflection of the perceived need for residential care, is discussed here. In general,
the results show that not everybody who asked for admission into a home for
the elderly (demand) actually perceived a need for this type of care, since 35%
of the elderly on a waiting list did not actually experience an immediate demand
for residential care and stated that they would not accept an offer of admission.
The importance of elderly people's resources such as social networks and the
ability to manage everyday activities in relation to the demand for care, became
apparent. These findings contribute to understanding the significance of waiting
lists for residential care, in addition to emphasizing the importance of a social
network and functional status in order to continue to live independently at
home.

Chapter 4 shows the results of a study examining the use of community-
based social services by elderly people at risk of institutionalization, but who
prefer to stay at home. Two hundred and ninety-two elderly people out of the
334 elderly people at risk, specifically indicated that they would prefer to stay at
home rather than being admitted to a home for the elderly if community-based
care and services were available. However, the actual use of the social services
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proved to be moderate according to the respondents and even poor according
to the formal registration of the caregivers. Only three services (socio-cultural
activities, restaurant facilities and individual counselling) were used frequently.
The other six services (group counselling by social worker, personal adviser,
home library service, telephone circle, buddy project, administrative assistance)
were used by less than 15% of the elderly according to the answers of the
respondents. According to the registration of the caregivers, three services were
not used at all (group counselling by social worker, home library service and
administrative assistance). Elderly people who lived in a sheltered environment,
or were supported by informal caregivers or visit day care, had a significantly
higher probability of using community-based social services. From this it was
concluded that more attention needs to be given to the nature and accessibility
of social services.

Chapter 5 focuses on the comparison of independently living elderly people
at risk of institutionalization, living in two types of housing situation: sheltered
accommodation and living independently in the community. Although both
groups were similar in demographic details and functional status, those in
sheltered accommodations had a higher perceived autonomy, a higher sense of
security and a higher quality of life. In addition, those in sheltered
accommodations participated more frequently in socio-cultural activities and
restaurant facilities. Elderly people living in regular houses needed more hours
of housekeeping assistance and visited day care facilities more frequently. Based
on these findings, it was concluded that sheltered housing seemed to provide
added value and, therefore, should be an integral part of long-term policy.

Chapter 6 reports a study with a longitudinal design (measurements at two
points in time). The purpose of this study was to explore the use of community-
based social services by elderly people at risk of institutionalization, but who
preferred to remain at home. In total 134 elderly people participated at baseline
and at twelve-month follow-up. Despite the offer of additional social services,
the use of these services by those elderly at risk of institutionalization did not
increase over a one-year period. Overall, the use of social services remained
moderate. This raises questions about the perceived need for these services, the
possible barriers to them, the population itself of 'elderly people at risk of
institutionalization' and the ability of these social services to contribute to de-
institutionalization. Although functional status, perceived well-being and quality
of life did not change, these elderly people reported more autonomy and fewer
feelings of loneliness after one year. These positive changes cannot be related to
an increase in use of services.

Chapter 7 summarizes the main findings of the studies presented in this
thesis. In addition, some methodological reflections are discussed here. The
chapter then ends with the implications of the thesis both for both practice and
future research.
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SAMENVATTING
Door demografische en epidemiologische veranderingen staat, met name in de
ontwikkelde landen, de zorg voor ouderen hoog op de politieke agenda. Het gaat
hierbij niet alleen om kwalitatief goede en toegankelijke zorg in een duurzaam
gezondheidszorgsysteem. Ook aspecten als wonen, maatschappelijke
participatie, een betekenisvol bestaan, sociale contacten, inkomen en een veilige
leefomgeving zijn van essentieel belang voor ouderen om een hoge kwaliteit van
leven te behouden in een periode waarin zij geconfronteerd worden met
toenemende beperkingen en een groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning.

Door aanhoudende kosteneffectiviteitproblemen en zorgen omtrent de
kwaliteit van zorg zijn beleidsmakers genoodzaakt na te denken over lange
termijn oplossingen. Dit heeft geleid tot de introductie van concepten zoals
marktwerking, consumptiementaliteit, ketenzorg, vraaggerichtheid, keuzevrijheid
en kwaliteit van zorg in de gezondheidszorg. Deze zogenaamde 'vraaggestuurde'
benaderingen hebben tot doel bij te dragen aan een integraal zorgsysteem dat
niet alleen effectief maar ook cliëntgericht is. Hiermee wordt bedoeld dat de
zorg voor ouderen gericht moet zijn op zowel het ondersteunen van ouderen in
hun behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen als de wens om zoveel
mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden. De vraag die vervolgens rijst
is hoe het beste invulling gegeven kan worden aan een gezondheidszorgsysteem
dat uitgaat van de behoeften van ouderen.

Ten einde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van een
meer vraaggerichte zorg voor ouderen, zijn drie onderzoeken uitgevoerd. Het
algemene doel van deze onderzoeken was het verkennen van de ervaren
behoeften van ouderen aan zorg en ondersteuning. Om dit doel te bereiken is
allereerst aan ouderen gevraagd wat hun behoeften aan zorg en ondersteuning
zijn op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Vervolgens is de basale behoefte
van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zelf te bepalen hoe
het dagelijkse leven er uit ziet, afgezet tegen de vraag naar verzorgingshuiszorg
zoals deze tot uitdrukking komt in de wachtlijsten voor opname in een
verzorgingshuis. Ten derde, is het gebruik van welzijnsvoorzieningen door
ouderen die nog zelfstandig in de wijk wonen geëvalueerd. De vraag was of deze
ouderen behoefte hebben aan dit soort welzijnsvoorzieningen en of deze
behoefte tot uitdrukking komt in het gebruik van deze voorzieningen. Tenslotte
is het belang van beschermd wonen voor ouderen die in aanmerking komen
voor een opname in het verzorgingshuis bestudeerd als alternatief voor
zelfstandig wonen in de wijk.
De volgende vier vragen staan dientengevolge in dit proefschrift centraal:

1. Wat zijn de ervaren behoeften van ouderen aan zorg en ondersteuning?
2. Zijn wachtlijsten voor opname in een verzorgingshuis een accurate 

afspiegeling van de ervaren behoefte aan zorg van ouderen op latere 
leeftijd? 



3. In welke mate worden welzijndiensten gebruikt door ouderen die in 
aanmerking komen voor opname in een verzorgingshuis maar aangeven 
liever zelfstandig in de wijk te blijven wonen? 

4. Is er verschil tussen ouderen die beschermd wonen en ouderen die nog 
zelfstandig in de wijk wonen wat betreft hun persoonlijke kenmerken,
zelfredzaamheid, welbevinden, zorg- en welzijnsgebruik gegeven het feit 
dat beide groepen in aanmerking komen voor opname in een 
verzorginghuis op basis van hun beperkingen? 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie over het onderwerp van
onderzoeken. Verschillende concepten en begrippen (vraaggerichtheid,
vraaggestuurd, zorgbehoeften, zorgvraag en zorggebruik, cliëntenperspectief en
'ouderen die in aanmerking komen voor verzorgingshuiszorg') die in dit
proefschrift centraal staan worden gedefinieerd en nader verklaard. In de
introductie wordt ook het uiteindelijke doel van onderzoek en de bijbehorende
onderzoeksvragen gepresenteerd. Hoofdstuk 1 sluit af met een beknopt
overzicht van de inhoud en opbouw van het proefschrift.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de ervaren behoeften van ouderen aan
zorg en ondersteuning. Op basis van literatuurstudie en diepte- interviews met
een heterogene groep ouderen die óf nog thuis wonen óf inmiddels zijn
opgenomen in een verpleeghuis, wordt geconcludeerd dat de behoeften van
ouderen verder strekken dan de gezondheidszorg alleen. Ouderen wensen een
totaalpakket van voorzieningen en diensten op het gebied van gezondheidszorg,
wonen, vervoer en welzijn. Duidelijk wordt dat deze behoeften aan zorg en
ondersteuning voortvloeien uit meer universeel menselijke behoeften zoals de
behoefte aan autonomie en sociale relaties met belangrijke anderen. Opvallend
is dat de geïnterviewde ouderen niet aangeven bepaalde zorgvoorzieningen of
diensten te missen. Wel plaatsen zij kanttekeningen bij de huidige kwaliteit en
kwantiteit van het zorg- en dienstenaanbod. Op basis van de
onderzoeksbevindingen is een model ontwikkeld om de geïnventariseerde
behoeften te vertalen in een begrijpelijk kader dat tegelijkertijd ruimte biedt aan
de heterogeniteit binnen  de doelgroep ouderen en de variabiliteit van ervaren
behoeften en tekorten. Het model geeft inzicht in de relatie tussen behoeften,
bronnen en de vraag naar (zorg)voorzieningen.

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het onderzoek naar de vraag van
ouderen naar verzorgingshuiszorg en determinanten (persoonlijke kenmerken,
behoeften en bronnen) die gerelateerd zijn aan deze vraag. Nagegaan is in
hoeverre wachtlijsten voor opname in een verzorgingshuis een betrouwbare
afspiegeling zijn van de ervaren behoefte van ouderen aan verzorgingshuiszorg.
De resultaten tonen aan dat niet iedereen die vraagt om opgenomen te worden
in een verzorgingshuis, ook daadwerkelijk een behoefte heeft aan deze zorg. Zo
zegt 35% van de ouderen die op een wachtlijst voor opname staat, deze zorg niet
te willen en een aanbod voor opname te weigeren. Duidelijk wordt dat 'bronnen'
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zoals een sociaal netwerk en zelfredzaamheid een belangrijke rol spelen in relatie
tot de vraag voor verzorgingshuiszorg. De resultaten van dit onderzoek dragen
bij aan een realistisch beeld van de wachtlijstproblematiek voor
verzorgingshuiszorg en benadrukken het belang van een sociaal netwerk en
zelfredzaamheid in het voorkomen van opname in een verzorgingshuis.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van
welzijnsdiensten door ouderen die nog zelfstandig thuis wonen maar op grond
van hun beperkingen wel in aanmerking komen voor opname in een
verzorgingshuis. Van de in totaal 334 ouderen met een 'verblijfsindicatie', geven
292 ouderen aan liever zelfstandig thuis te willen  blijven wonen als zorg en
welzijnsdiensten in de wijk beschikbaar zijn. Het daadwerkelijk gebruik van deze
welzijnsdiensten is echter matig volgens de ouderen zelf, en zelfs beperkt
volgens de formele registratie van de zorgaanbieders. Slechts drie voorzieningen
(sociaal culturele voorzieningen, sociaal restaurant en individuele ondersteuning)
worden regelmatig gebruikt volgens de ouderen. De overige zes voorzieningen
(groepsmaatschappelijk werk, ouderenadviseur, bibliotheek aan huis,
telefooncirkel, maatjesproject, klapper project) worden door minder dan 15%
van de ouderen afgenomen. Vergeleken met de antwoorden van de ouderen,
maken de ouderen volgens de registratie van de zorgaanbieders nog minder
gebruik van de diensten. Drie diensten worden zelfs helemaal niet gebruikt
(groepsmaatschappelijk werk, bibliotheek aan huis, klapperproject). Naarmate
de ouderen beschermd wonen, ondersteuning krijgen van mantelzorgers en de
dagopvang bezoeken, is de kans groter dat ze gebruik maken van
welzijnsvoorzieningen. Op basis van de bevindingen wordt geconcludeerd dat
de aard van het aanbod en de toegankelijkheid van deze welzijnsvoorzieningen
voor ouderen meer aandacht verdient.

Hoofdstuk 5 betreft een vergelijkende studie waarbij ouderen die op grond
van hun beperkingen in aanmerking komen voor opname in een verzorgingshuis
in twee verschillende woonsituaties zijn bestudeerd: ouderen die beschermd
wonen en ouderen die zelfstandig in de wijk wonen in een reguliere woning.
Ondanks het feit dat beide groepen vergelijkbaar zijn wat betreft demografische
kenmerken en zelfredzaamheid, ervaren de ouderen die beschermd wonen meer
autonomie, meer veiligheid en een hogere kwaliteit van leven. Bovendien blijkt
dat ouderen die beschermd wonen vaker deelnemen aan sociaal-culturele
activiteiten en sociale restaurants bezoeken. Ouderen die onafhankelijk in de
wijk wonen maken daarentegen meer gebruik van huishoudelijke ondersteuning
en bezoeken de dagopvang vaker. Geconcludeerd wordt dat een beschermde
woonomgeving voor ouderen een toegevoegde waarde heeft en deel moet
uitmaken van het totale zorgbeleid voor ouderen.

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een onderzoek met een
longitudinale opzet (metingen op twee momenten in de tijd). Het doel van dit
onderzoek was inzicht krijgen in het gebruik van welzijnsvoorzieningen door
ouderen in de loop van één jaar, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze
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ouderen allen in aanmerking komen voor verzorgingshuiszorg maar de voorkeur
geven aan zelfstandig wonen in de wijk. In totaal zijn 134 ouderen zowel tijdens
de eerste meting als tweede meting (12 maanden later) geïnterviewd. Ondanks
de extra welzijnsvoorzieningen die zijn opgezet voor deze zelfstandig wonende
ouderen, is het gebruik van deze voorzieningen niet toegenomen gedurende de
onderzoeksperiode. In het algemeen kan gesteld worden dat het gebruik van
deze voorzieningen nog steeds matig is. De vraag die rijst naar aanleiding van
deze bevindingen is hoe het komt dat deze ouderen weinig gebruik maken van
dit aanbod van diensten? Kanttekeningen worden geplaatst bij de ervaren
behoefte van ouderen - en in het bijzonder deze specifieke doelgroep - aan dit
soort voorzieningen, de toegankelijkheid van deze diensten en de bijdrage van
deze voorzieningen aan het voorkomen van een verzorgingshuisopname.
Ondanks het feit dat de mate van zelfredzaamheid, het welbevinden en de
kwaliteit van leven niet zijn veranderd in de loop van het jaar, ervaren de ouderen
na een jaar wel meer autonomie en minder gevoelens van eenzaamheid. Deze
positieve veranderingen kunnen echter niet in relatie worden gebracht met het
gebruik van welzijnsdiensten.

Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de
onderzoeken die in dit proefschrift beschreven zijn. Verder worden in dit
hoofdstuk methodologische kanttekeningen geplaatst bij de diverse
onderzoeken. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor de praktijk en
toekomstig onderzoek.
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