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SUMMARY 

In Maastricht, a town in the south of the Netlreriands, a study was co~iductedl among 
elderly people (55 years and over) to rnwesligate factors (other than physical lirnlta- 
tlons) leading to nursing home admission and determilning the course of the nursing 
home stay. 
For the frrst questron, characteiperustics of elderly nurstng home appl~cants and appll- 
cants to homes for th~e aged were compared. The data were coUlecded by means of 
personal interviews with the applicants themselves and/or with their informal caregl- 
vlers [when available). In the ~ntewiews, questions were asked about cliaracteristics 
expected to contribute to the utillzatian of nursing homes. Aparl From the actual need 
factor (in this study defined as the number of phys~~call lumitations) different predlspo- 
sing and enabling factors were explored. Predisposing factors are those character~s- 
l ~ c s  that existed before the actual need to apply for admission arose. In this study, 
demograph~c (age, gender a~nd ma~rutal status) and social network characteristics 
(~nclud~ng the strain experienced by informal careg~vers), mental status and housing 
condition were considered as predisposing lactors. Elnablung factors are those cha- 
racteristics that facilitate the actual use of se~wices, such as 'the accessibility of servi- 
ces a~nd the soiclo-economic status of elderly people. Since accessibility of services 
will not differ much within one mown, only socio-economic status and use of profsssia- 
nal hom~e care (public health nu~rsing and/or home care) were ~narentoried In th~s 
respect. 
l o  address the second question - whlch factors determine the course of the nursing 
home stay - 'the elderly people who entered a nurslng hom~e were followed far up 10 
one year after admission. The assumption was that, with~n one year, the pait~enits who 
would be rehabrlitated would have been discharged and h a t  those not discharged or 
deceased after one year would become long-stayers. Complementary data were 
collected in two ways. Shortly after admission and either at drscharge, at death or 
aftelr 1 year, the nursing home physicians in charge completed a written questionna~re 
an diagnoses, functional status, (achievement of) treatment goals, and prognosis. In 
add~tion, two weeks after admission and subsequently every three months, the nwr- 
srrig staff compEeted a Behavior Rating Scale for Elderly Patients 
The study is reported In 6 c~hapters, written as articles for journals, each elaborating 
an one aspect d the study These 6 chapters are preceeded by a gene~ral introducti- 
on on nurslng homes in the Netherlands. Below, the tiltles and abstracts of tho 6 
articles are presented. 

Nursing home admiflrr~nce; a stlu~dlyl among elderlly applicants 
This chapter describes th~e care meeds, the social network, the hious~ng conditions, tho 
utilnzation af care and the diagnoses of 157 elderly applicants to nursing homes in 
Maastricht. The study was carried out dcnr~ng the period of February' 1987 to July 
11988 It was investigated whether these characterist~cs differed un relation to the goal 
of the admission (rehabilltation versus cont~nuous support) and In relation l o  prior 
Irving arrangements (home versus hospital). In additlsn, the quesklsn to what extent 
substi"rhon of care is poss~ble IS d~scussed Wilh~n the group of nursing home appli- 
cants, a fairly clear dist~~nctian could be made between a number of subgroups, 
although care needs, social network (with the exception of the number of w i t s  palid], 
and demographic characterisllcs showed no d~fferences in relatlon to adrn~~ssion goals 
anid prior livlng arrangements The distinct~on was based parlr~lcularly on the nature of 
the disorders (psychogerlatric versus somatic and chronic versus more or less acute), 
~ h ~ c h  was reflected not only in the maln dliagruosis atself, but also lin differences In 



hous~ng condrl~on~s, numbers of visrts paid to others, and utslization of care prior 20 
admission, Under the pi+opoSed policies far substitut~on, about a quarter of the appli- 
cants wowlld be eligible for subst~twtion. Hswever, the major care needs, and the levels 
of farma! and informal care prior ta admss~on, as well as the shortage of alternative 
services, would seem to indicate that the actual passlbil~ties for substrtwt~on are more 
limited. 

Care nseds and desire to be aidmialed among a~pplicants to, homes for the aged; 
cr comparisa~ with resldente of such homes 
For 135 applicants ta homes for the aged, the care needs, utilizatvon of care and 
desire to be admitted un the short or long term are presented and their interrelations 
consrdered. The care needs of the applicants to homes lor the aged are compared 
w~ lh  those of 287 residents of such homes. increasing numbe~rs of housekeeping 
disabll~lies. were correlated with increasing dlepi'E3sslve complaints, memory distur- 
bances and, abiously, the use of formal and ~nformal care. Tne care needs of the 
applicants were at least as great as those of the residents. They had (nearly) as many 
housekeeping and ADL disabilities and even more feelings of loneliness an~d depres- 
slve complaints. Nevertheless, the necessity of adrn~ssion "C a home far the aged can 
be question~ad for those applicants with few housekeelping disabilities; the desire to 
be adm~tted atshort notlce was strongly assoelated with depressive compla~nts and 
feelings of loneliness. Provided these mental problems can be handled effectively, 
(more) hame care could be a realxstlc alllernatlve for such people. 

lnatltutionallzatlon; a comparison of applicants to nursing homes and homes for 
the! aged 
In order to investigate which factors, besides physical limitations, contribute to the 
utilization of nursing homes, a study was conducted in Maastricht among 248 eld~erly 
people. Characteristics of 1 13 nursing home app~licants, 47 of whom were living at 
home and 66 of whom were in hospital, were compared with those of '135 applicants 
to homes for the aged. Stepw~~se discriminant analyses allowed a clear d~st~lnction 
between the groups of applicants: 91 0Jo of the applicants were correctly classified. 
Next to funct~onal status, the informal care index, household composition, number of 
visits received and use of professional hamle care were importan"t~scriminating 
characterlst~~cs. Apart from their greater need, the nursing horne applicants, especiaily 
those living at home, had a well-'iunctionl~ng soclal network and comm~only receivedl 
help frorn professional caregivers, whereas the applicants to hornes for the aged were 
much worse off in these respects. The assumption that elderly people move along a 
care-cantinuurn, in wh~ch the present use of professional care IS determined by 
cli~aracter~stics like the soclal network and previous use of care, given 'aheur need, thus 
seems to hold for applicants to homes for the aged but not for nursing home appll- 
cants. For the latter, this mechanism is apparently overruled by the F~unct~onal status 
resulting frorn their m~sdical condit~on. The findings Imply that alternat~ves to institutio- 
nal care will be more successful lor appl~cants to homes fob the aged than for nursing 
home appl~ucan~ts. 

Strain among informal caregivers af applicants to nursing homes and homes for 
the aged 
Informal caregivers of applicants to nursing homes (n=69) and homes for the aged 
(n=46) were interviewed to study the strain they experienced. It was invest~gated 
whether informal caregivers of nursing horne applicants experience more straln than 
those of the applicants to homes for the aged. Furthermore, the assaciations of 



various factors with the strain were analyzed do gain insight into the strain experien- 
ced. The results of the bivariate analysis showed that the care given by the ~nformal 
caregiver, aspects d the health of the informal caregrver, the care needs of the 
applicant and living with the appi~~cant were related to the strain experienced, together 
with the type of caregiving (whether care is given to an applicant to a nursing home 
or to a home for the aged). Most of these factors were interrelated as well. When 
considered simultaneolusly, only fleel~ngs ai' bonei~ness, self-rated health and the type 
of caregiving appeared to have an independent association witlz the strain expeu-ien- 
ced. Apparently, the variables were interrelated In sulch a way thlat some variables did 
nmd provide additional information on the strain experienced if the influence of other 
varlables was controlled for. The results further revealed that infor~nal caregivers of 
nursing home applicants did experience mare strain than those of applicants to 
homes for the aged. The type of caregiving an its own explained 4% of the vanance in 
the strain experienced. In all, 42% of the variance un the straun experienced was 
explained. 

The course of nursing home stays 
Th~s chapter describes the course of the nursing hlome slays of 157 newly admitted 
pat~~ents using the Behavior RaYbng Scale for Elderly Patients ('WeoordelingsschaaI 
Oudere Patienten'). The follow-up perkod lashed a maximum of 1 year. It was i~nves- 
tigated whether tlhe course differed in relation to the objective of the adinission (reha- 
bibtation versus continuous support) and whether factors could be indicated which 
impeded or advanced the discharge of the rehabillltation patuants For that pu~lrpose, 
i~nforrnation on diagnoses, prognosis, goals of the treatment and their achievement, 
and disability according to SlVlS (SlG Nurs~ng Hame Information System) was also 
obtained from the physicians i~n charge at the nursing home. 
The course of the nursing home stay d~ffer'ed for chronic and rehabilitation patients. In 
addition to physical disability and depressive behawor, the chronic patients, from the 
time of admission onwards, had mlore behavioral problems than the rehabilutatian 
patients. Moreover, their dependency, physical and mental disability and ilnactiv~ty 
bncreased during "ce stay For two thirdls of the rehablll'tation patients, the stay did not 
end in discharge from the nursing Rome. For th~s group, the dependen~cy, aggres- 
siveness, and depressive behavior increased during the stay. The outcome or' rehabili- 
tation appeared to be related to the extent ioll behavioral problems, to the level of 
disability, and to the rnedlcal cond!t~o~n at adrn~ss~on The least disabled and the 
hedicalily Ileast complex' patients could usually be discharged with an improved level 
of functioning, whl~ch seemed to justify the nursing home stay, The lack of ava~lability 
of other sewices mpeded discharge In a few cases. For the chronic pal~lenls, as well 
as far the rehabilltation patients stall resident after 1 year, residency in a home for the 
aged as an alternative to nurslng home care appears difficult to realaze, in view of the 
extent of behavioral problems. 

Determinants of the outcome off nursing home: stays 
A one year prospective study among 157 nursing home patients was pedorm~ed to 
invest~gale which adl~mission characteristics are related to the outcome of the nursing 
home stay. bftler one year, 41% of the pat~ents had died, 44% were still residents and 
only 15% were dbscharged home or to a home for the aged. The rlesults of a polycho- 
tomaus llogistic regressborn analysis show that the functional status was associatedl 
w~th  all outcomes, as coulld be expected. The number of diagnoses differentiated 
between being discharged and being deceased. Age and gelnder diffsrentia'ied~ 
between still be~ng a resident and being deceased: males and patients over 80 were 



more likely to die. The natlure of The main diagnoses diftierentiated between being still 
resident and beiing demassd and between being discharged and being still resident: 
somatic patients were more lhkeiy e~ther to die or to be discharged than psychoge- 
riatr~c palents. The strain experienced by informal caregrwers prior to the adrnissjon 
drfferentiatsd beween belng discharged and stlil bein~g a resident, ~ndlcating that pa- 
tle~nts whose careglwers expe~r~enwd more strain prior to the admission were less 
likely to be d1s~harg~6~d. For 54% of the patients, the observed outcome corresponded 
with the outcome predicted by the logistic regression model. Most mistakes were 
made by the model in d~stinglhuishing still resident patients from deceased padlen~ts 
a~nd vice vsrsa. A more precise measurement ofthe h~ealth and functional status of the 
pabents might improve the prediction, as well as the inclusion of more of these varia- 
bles. The same is true for the non-health variables. But, as non-health variables seem 
easier to manipulate than health variables, a further exploaat~on of the social network 
and prior iiving arrangements is indicated, if ways are to be found to reduce the ut~li- 
zatlon of nursing homes. 

The Xhes~s concludes w~th an epilogue ~n which the methods and th~e results of the 
study as a whole are considered In addition, a number of pol~cy implications are 
discussed. 
With regard to the first question, it is concluded thlat the need factors - care needs 
and nature of the dusorders - are decislve for the nursing home admission. Predispo- 
sing and enabling factors, i.e. social network and use of proffessional home care, 
played little or no role at hbgher care need l~ewels. Among patients with chronic diso~r- 
ders these factors are no longer suff~cient. In the case of more or less acute disor- 
ders, these factors are not sufficient to prevent nursing h~ome admission. 
With regard to the second question ~t is found that fundional status, number of 
diagnoses, nature of the main diagnosis (somatic or psychogeriat~ruc), age, gender, 
and strain experienced by the informal caregivers prlor to admission, were deterrni- 
nants of outcome of the nursing home stay ((whether or not the patient was dischar- 
ged, deceased or still resident). 
'The results of the whole study indicate that the possilsil~fty of substituting care for 
elderly people, given the present system of services, is m~uch more llrnitecl for nursi~ng 
holm@ applicants than for applicants to homes for the agled. 
l~n the end reconnrnen~datiolns for the care for elderly people and research are formula- 
ted, which are surnmar~~zed below. 
Recommendat~~ons with regard to the care for elderly people, 
- The co~mpetences of the special committees, whlch decltde whether appli~atl~on~s to 

nursln~g homes an~d homes for the aged are justlfled, should hie extended to in~clude 
judgement of applications to extramural and sem~mural care (e.g professional 
home care and day care). In jwdglng the applicatlans, the role and strain of the 
informal caregivers should be taken i~nto account. 

- The reasons for applying to ~nstitut~onal care have to be inventoned carefully. If 
psycho-social1 problems are the reasons behind the appl~catian, the content of care 
should be adapted according to these problems. 

- Nursing homes and homes for the aged should use part of the~r structulral capacity 
for riespitle care Yo support the informal caregivers. 

- Far relhabilitatkon patients, the need for psycholog~~cal care in addbtlon to paramedb- 
cal care should be considered. 

Recommendations for research: 
- Field research conducted 11n service providing organizations should be conducted 

as a shared project of the unlverslty and the organi~atio~n. 



- The effects d services such as day care, 'living room projects', regular visits to the 
eldelrlly people by, for instance, volunlaers, on decreasing psycho-social problems 
and the utilizatio,n of ser~i~css ~ e e d  to be investigated. 

- The effects of resphte a r e  for informal caregivers sln the strain experienced anld on 
the utilization of services should be studied. Such resealrch should not only concern 
informal caregivers of patients with dementia, but should include informal caregivers 
of patients with somatic disorders as well. 





SAMENVATTING* 

In Maastricht is een onderzoek verncht onder ouderen (55+) naar factoren die, naast 
de mate van invaliditeit, leiden tot opname in een verpleeg~hluis en naar factoren die 
het verloop van de verpleeghuisopname bepalle~n. 
Voor de eerste vraagstelling zijn kenmerken wan ouderen met een verp3eeghuisindic;ii- 
tie vergeleken met die van ouderen met een positieve indicatie voor opn~ame in een 
verzorgingshuis. De gegewens zijn verzameld door middel van mondelingl@ it~tervlews 
met deze oudleren zelf enlof hlun inform~ele zorg~verleners (indien  aanwezig^), In deze 
interviews is gevraagd naalr kenmerkeln waarvan verwacht kon wordcm dat zij bij 
zouden drag~en aan het gebruik van verpleeghuizen. Naast de ei~genlijke behoeftefac- 
tor, in dit onderzoek gedefinieerd als hel: aantal lichamelijke beperkingen, zijn 
verschillende faiciliterende en predisponerende factoren onderzocl7t. Tot de 
predisponerende factoren worden kenmerken gerekend die al aanwezig waren 
voordat de eigenlijke aanleiding tol de aanvraag voor olpnalme ontstond. !n dit 
onderzoek zijn naast demografische kenmerken (leeftijd, geslacht en burgerlijke 
staat), het sociale netwerk inclusief de belasting van de informele zo~rgverleners. de 
geestelijke toestand en ds woonsituatie als predisponlerende factoren opgenomen. 
Faditerende factoren zijn kenmerken die iemand in staat stellen om van de gewenste 
zorg gebruik te kunnen maken, zoals de toegankelijkheid van voorzieningen en de 
sociaal-economische status. Omdat de toegankeliijkheid van voorzieningen binnen Bhn 
stad niet veel zal verschillen, zijn alleen de sociaal-economischts status en het gebruik 
van prafessionels thuiszorg (wijkverpleging en/of gezin~ssorg) als faciliterende factoren 
opgenomen. 
Voor de tweede vraagstelling - welke factoren bepalen het verloolp van de 
verpleeghuisopname - zijIn de ouderen die werden opgenomen in een verpleeghuis 
maximaal 1 jaar gevolgd. De veronderstelling daarbij was dat binnen 1 jaar de 
reactiveerbare patiënten uit het verpleeghui,s zouden zijn ontslag~en en dat zij die na 1 
jaar nog opgenomen waren 'long-staypatiënten zoudlen worden. Aanvullende 
gegevens werden op Wee manieren verzameld. De behandelend verpleeghukarts 
vulde kort n,a de opname eln bij ontslag of overlijden c.q. na 1i jaar opname, een 
schriftelijke vragenlijst in over de diagnosen, de functio~nele status, (het belraiken van) 
de behandeldoelen en de prognose. Daarnaast werd 2 weken na opnarna, en 
vervolgens om de 3 maanden, door het verpkgerrd personeel een Eeoordelings- 
schaal voor Oudere Patiënten ([B1OPJ ingevuld. 
Het onderzoek Is weergegeven in 6 hoofdslukksn dIie elk, in de vorm van een 
tijdschriftartikel, een bepaald aspect van het onderzoek belichten. Deze 8 
hoafdstukken worden voorafgegaan door een algemene inleiding over verplleeghuizen 
in Nederland. Hieronder volgen de titels en een korte samenvatting van de 6 artikelen. 

Verpleeghulsapname; een onderzoek bij op te nemen ouderen 
In dit hoofdstuk worden de hlulpbehoefte, het sociale netwerk, de woonsituabie, het 
gebruik van zorg en de hoofddiagnose beschreven van 157 oudere~n die werden op- 
genomen in. een verpleeghuis. Nagegaan is af deze ken~merken verschillen naar aard 
van verblijf v66r de opname (eigen omgeving versus ziekenhuis) en het doel van de 
verpleeghuisopname (reactivering versus permanente ondersteuning). Tezren,~ wordt 

* De hoofdstukken Inletdilng en Besluit van dit proefschrifi ztjn mk zonder de tuss@nlliiggsnde hoofdcPukken 
te lezen. Naast een weergave wan de crpzet en de resultaten wordt hel onderzoek in deze hwfdslukken 
in een breder kader geplaatst. 



ingegaan op da waag in haeverre bij deze ouderen swbstrtutie rnogel?jk is. Binnen de 
gïaep op te nemen werpleegh~aispaXiB~nten zijn vrij duidelijk subgroepen te onderschei- 
den, alhoewel de huilpbehoefte, het sociale netwerk, met uitzondering van hel op be- 
zoek gaan, en cfle achtergrondkenmerken niet bleken te verschillen naar aard van 
verblrjf wliidr opname @n doel wan de apnarne. Het onderscheid Ilgt vooral in de aard 
van de aalndoeningen (psychogeriatrisch versus somatisch en chronisch versus min 
af mleer acuut), hetgeen niet alleen uit de hoofddiagnose zelf, maar ook w i t  verschillen 
in wfiaonsiitliiatie, het op bezoek gaan bij and~eren en het gebruik van zorg voorafgaand 
aan de opname naar voren komt. Gegeven het voorgeslellde substitutiebeleid zou 
ruim een kwar"E van deze op te nemen paiaihten in aanmerking komen voor subcti- 
tutie. De zware hulpbehoefte en de omvang van de informele en professionele sorg 
voorafgaand aan de opname, naast een tekart aan alternatieve woon~vormen, doen 
echter vermoeden dat de swlbstiXuti,emogeliJkhedlen in werkelijkheid weel beperkter zijn. 

Die hulpbiehoefie en opnameiwens van positief geindiceerde ouderen voor het 
ver+orginigshwis; een vergelijking met ~e~rzorgingshuisbe~~oniers 
De hulpbehoefte, h~et zorggebrluik en de opnamewens van 135 ouderen met een 
positieve indicatiie vaar opname in een ~erzorgings~huis worden geprese~nteerd. Nage- 
gaan is hae deze factoren onderling sarn~en~hingen en in hloeverre de hulpbehoefte 
van de positlef gelindiceerden verschilde wan die van 207 verzorging~shuisbeworrers. 
Naarmate de positief geind~iceerden meer huishoudelijke beperkingen hadden namen 
depressieve klachten, geheugenstoor~lissien en, zoals wewacht, het gebruik wan 
plrofessionele en informele zorg toe. De hullpbehaeite van de positief geïndiceerden 
was minstens zo groot als die van verzargingshuisbewoners. Zij hadden (bijna) 
evenveel huishoudekijke en ADL-beperkingen en zelfs meer eenzaamheidsgevoelens 
en depressieve klachten. Toch kan voor de positief geïndiceerden met weinig hluis- 
howdelijke beperkinlgen de noodzaak van opname betwijfeld worden. De wens om op 
korte termijn opgenamen te worden was namelijk sterk geassocieerd met depressieve 
klachten en eenzaamheidsgevoelens. Mits extramuraal een effectieve aanpak gevonl- 
den wordt voor deze geestelijke problematiek kan (meer) thuiszorg voor hen een 
alternatief zijn. 

InstiiEut!onal0icering: een wargelijking wan verplseghuixaanwraigerc met: 
verzorg9ngshufsaanvragers 
Om na te gaan welke factoren, naast de mate van invaliditeiit, bijdlragen aan het 
gebruik van verpleeghuizen is een onderzoek uitgevoerd bij 248 ouderen in Maas- 
tricht. Met behuilp van stapsgewijze d~scrirninant-analyses zijn ken~merken van 113 velr- 
pleeighuiiisaan~vrageirs (47 "t~uiswonende~n en i66 aanvragers die In ee~n ruielkenhuis 
verbleven) ver~eleke~n met 135 verzorgingshuisaanvragers. De groepen aanvragers 
konden op basis van de discriminant-analyses goed onderscheiden worden: 91 % van 
de aanvragers weird in de goede groep ingedeeld. De hwlpbehoefte, de informele 
zorg-score, de samenstelling van hel huishouden, het ontvangen bezoek en het 
gebruik van professionele thuiszorg walren belangirijke discriminerende wasiabeleln. 
Naast hun grotere hulpbehoefte bleken de verpleegh~isaanvrs3igers~ vooral die thuis- 
wonlenden, een beter functionerend sociaal netwerk te hebben en veel vaker profes- 
sionele zorg te gebruiken dan de verzorgingshuisaanvragers. De veronderstelling dat 
het zorggebruik van ouderen, op het cantinaiurn van zelfzorg en infarmele sorg aan 
de ene kant en gespecialliseerde institutionele zorg aan de andere kant, gegeven de 
hulpbehoefte, bepaald wordt door kenmerken als het sociale netwerk en het eerdere 
gebruik vain zorg lijkt dus wel op te gaan voor werzargingshuisaa~nvragers, maar niet 
voor verpleeghuisaanvragerc. Blijkbaar wordt dit mechanisme bij verpleeghuisaanvra- 
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gers 'overruled' door hun hwIpbekoeffe. De bevindingen impliceren dat alternatieven 
voor institufionele zorg meer succesvol zuilen zijn bij vesrorgi~ngshuisaainvragers dan 
bij verp/eeghuisaanv~agers. 

De ervaren belasting bij informsrle! zorgverleners van verpleeg- en 
verzorgingshuisaanvraglers 
Informele zorgverleners van verpleeghuisaanvrageos (n=69) en verzorgungshuisaan- 
vragers (n=skG] zijn geiìntewiewd om de belast~ng die zij ervaren bij het zorgen voor 
de aanvragers te onlderaoeken. Nagegaan werd af de informele zorgverleners van 
verpleeghuisaanvragers meer belastinlg ervaren dan die van verzorgingshursaanm- 
gers. Om i~nsicht te krijgen in de ervaren belasting werd nagegaan of, en ZO ja, welke 
factoren samenhangen met de ervaren belasting. Bivariaat bleken da zorg die ver- 
leend werd door de informele zorgverlener, gezandhsidsaspecten van de informele 
zargverlener, de maten voor de hulpbehaeite van de aanvrager en het al daln miet 
samenwonen met de aanvrager gerelateerd te zijn met de ervaren belasting, evenals 
de soorti zorgverlening (of d~e zorg aan een ver,pleeghwisaanvrager of aan een wer- 
pleeghuisaanvrager gegeven werd). Veel van deze factoren bleken ook onderling 
samen te hangen. Wanneer deze factoren gelijktijdig in verband gebracht werden met 
de ervaren belasting, dan bleken alleen de eensaamheidsgevaelenis, de subjectieve 
gezondheidsbeleving en de soort zorgverlening een onafhankelijke associatie te 
hebben met de ervaren belast in^. Bllijkbaar zijn de factoren onderling dermate gecor- 
releerd dat de overige geen informatie meer bijdragen wanneer gecontroleerd wordt 
voor de in,vloed van andelre factoren. De resultaten lieten tevens zien dat ilnformele 
zorgverl,eners van verpleeghuisaanvragers Ind~erdaad meer belasting ervaren dan die 
van de verzorgingshulsaanvragers. De soort zorgverlening alléén verklaarde 4% van 
de wari~antue in ervaren belastung. In totaal werd 42% van de variantie in die! ervaren 
belasting verklaard. 

Het verloop van verpleeghuCsopnamen 
Dit hoofdstuk beschrijft het verloop van de verpleeghuisopname van 157 nieuw 
opgenomen patiënten met behulp van de Beoordelinlgsschaal Oudere Patiënten. Zij 
zijn voor een periode van maximaal 1 jaar gevolgd. Nagegaan is of het verloop 
verschilt naar het doel van de opname (reactivering versus permanente ondersteiw- 
ning) en of er voor de groep reactiveringspatienten ontslag belemmerende danwel 
bevorderende factoren aan te wijzen rijn. Daarbij werd tevens geibrwik gelmaakt van 
informatie van de behandelend verpleeghuisarts over de diagnosen, prognose, ( k t  
bereiken van) de beihandeldoelen en de SYV1S-validrleit, 
De verpleeghuisopname bleek voor chronische en reactiverin1gcpaii8niten verschilliend 
te verlopen. Met uitzondering van de ISchamelijka iinvaliditeit e~n dlepressi~ef gedrag 
hadden de chronische patienten vanaf de opna~me meer gedragsproblernen dan de 
reactaveringspatiientem Huln hulpbehoevendheid, lichamelijke en pcychischle invaliditeit 
alsmede de iinadhiteit namen bovendien toe tijdens de opname. Bij tweederde van de 
reacltiveringspati@nten leidde die opname niet tot flu~nctieverbetering en ontsllag uit het 
verpleeghuis. $ij deze groep namen de hu~lpbe~hoeuendheid, agrecsiviteut en hel 
depressief gedrag toe tijden~s de opname. 
Het succes van de reactivering bleek samen te hangen met ds mate van gedrags- 
problemen, validiteit en de rned~sche toestand brj opname. De minst hulpbehoevende 
en de 'medisch minst complexe' patuiinten konden veelal me't functreverbetering 
ontslagen wordlen, hetgeen de verpleegheiisopname legiturnee~rî. Het niet beschikbaar 
zijn van andere sorgvoorzierulngeln was in een klein aantal gevallen een ontslagbelern- 
merende factor. Verblijf in een verzo~ging~shwic als alternatief voor werpleeghuiszorg 



voor de chronische patianten, maar ook voor de rea~iveringspati&nten die na een 
jaar nog opgenomen mijn, UijM, gezien de male van gedragsproblemern, niet eenvoudlg 
te realiseren. 

Peterminarutani van de %uitkiornsthvan wsrpleeghuilsopnamien 
Om nla te giaan welke opname-kenmerken gerelateerd zijn aan de hwitkomsthan 
verpleeghuilsopnamen, zijn 157 verpllc?eghuispatiBnten tot 1 jaar na de opname 
gevolgd, Na 1 jaar was 41% van de patienten overleden, 44% was nog steeds op- 
genomen en siechts 15% was onaslagen fllaar kuis of naar een verzorgingshuis. Uit 
een trichotome llogistische regressie-analyse komt naar voren dat de functionele 
statwc bij opname, zoals vewach~f, geassocieerd was met alle uitkomsten. Het aantal 
diagnosen differentieerde tussen overleden en ontslagen zijn. Leeftijd en geslacht 
differentieerde tussen nog opgenomen en overlledlen zijn: mannen en patiënten ouder 
dan 80 jaar hadden meer kans om te overlijden. De aard van de hoofddiagnose 
diReren~tieerde tussen nog opgenomen en ~verl~edeni zijn en tussen ontslagen en nog 
opgenomen zijn: somatische patienten hadden meer kans om of te o~erlij~den af onl- 
slagen te worden dan psychogeriatrische patiënten. De belasting die de informele 
zorgverleners voo~rafgaand aan de opname ewaarden, differentieerde tussen ontsla- 
gen en nog opgenamlen patii@"nten: indie~n de informele z~~rgverleners zwaarder belast 
waren, was de kans om ontslagen te worden klleiner. Het logistiscke rlegrecsie m~odel 
woorspelde de 'uitkomsthan de opname bij 54% van de patieinten carred. Het model 
ondervond woaral moeilijkheden bij het voorspellen welke patiënten na 1 jaar over- 
leden dan wel nag opgenomen zouden zijnl. De predictie kan mogelijk verbeterd war- 
den door meer enlof gevoeliger maten voor de fundionelle status en de gezondheids- 
toestand te gebruiken. Hetzelfde geldt voor kenmerken als het sociale netwerk en de 
eerdere woonomstandigheden. Een ve~rdere exploratie van met name deze kenmer- 
ken is aangewezen, wanneer het doel us manieren te vinden om het gebruik van ver- 
pleeghuizen te verm' , in d eren. 

Hel p~roedschrift eindigt met een besluit waarin de opzet en de resultaten van het 
onderzoek in hun geheel nag eens beschouwd en becommentarieerd worden. Ook 
worden daalvin een aantal beleidsimplicaties besproken en aanbevelingen gedaan 
voor de zorg aan ouderen en verder onderzoek. Ten aanzien van de eerste 
v~raags"cslling wordt geconcludeerd dat de behoeftefactorenli - de hulpbehoefte en de 
aard van de aandoeningen - doarslaggevend zijn bij opname in een verpleeghuis. 
Predisponarende en faciliterende factoreIn, I.C. het sociale netwerk en het gebrwik van 
professionele thuiszorg, spelen bij een bepaalde mate wan hulpbehoefte geen rol 
meer. Gegeven die hulpbehoefte sip~n deze factoren bij chronische aandoeningen 
uiteindelijk niet meer voldoende en bij meer acute aandoeningen niet voldoende om 
werpleeghuisapname te voorkomen. Ten aanzien van de tweede vraagstelling komt 
naar voren dat de functionele status, het aantal diagnosen, de aard van de 
hoofddiagnose (samatisch of psychogenatrisch), leeftijd, geslacht en de belasting die 
de informele zorgverleners ervaarden voorafgaand aan de opname valn invloed zijn 
op de 'uitkomst' van de opnatme (het al dan niet ontslagen, overleden of nog 
opglenornen rijn). 
De resultaten van het gehele onderzoek geven aaln dat de mogelijkheden wan 
substitutie? van zorg voor ouderen met een verpleeghulisindlicatie bij het huidige stelsel 
van voorsienin~gen veel geringer rijn dan voor ouderen met een positieve indicatie 
voor opname in een verzorgirigshuis. 




