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16.

Algemene samenvatting en conclusies

16.1.

Inleiding

D e studie is gebaseerd op de resultaten van het project Model van Uaa~eeriagenvwr
Ouderen dat in opdracht van de voormalige XIuurguoep Qndemwk Ouderwordendie Mens
(SiOOiM thans via W C ) Is uitgevoerd d m r de vakpolep Ekonornie van de mzondheidszarg van de Rijksuniversiteit L i b u r g . De leidende vraa~tellingvan dit ondemwk, dar
pîaatwond in de priade mei 19% december 1990, was of het mogelijk is een simiialatlemodel van vwrzieningen v w r ouderen te ontwkkeleni dat kan dienen als instrument v w r
de vaorbereiding en evaluatie van maatregelen op het terrein van het ouderembbid. Het
canderzaek is uitgevoerd in de gemeente Maastricbr, waar alle relevant geachte vaardeningera v m r ouderen aanwezig zijn op een met de rest van Nederland te vergelijken niveau.
Het onderzoek wordt benaderd vanuit een economische bvalshoek; de waag voor de
tlaekomt is daarbij hoe binnen een bepaald finaimieel kader zo goed mogelijk kan, worden
aangesloten op de wensen en behoeften van ouderen. Voos de anaiyse zijn dan drie
onderwerpera: relevant, die de centrale thema's van deze studie opleveren. Ten eente wordt
onder~ochtdoos welke factoren de mate van afhankelijkheid van zorgverlenioig bij ouderen
wordt k1nvloed. Ten Lweede wordt bestudeerd op welke wijze vmnieningen aansluiten op
de afhankelijkheid van ouderen. Temhlte wordt kzíen met welke inoei van personeel eMof
andere middelen en tegen welke kosten de zosperlening aan ouderen mct een ibepalide
mate van athankelijkheid tor stand kamt. Wwr elk van deze drie centrale thema" zijn
werschillende prableemstellingen geformuleerd.

-

Het eerste thema belreft de demogrrpfsche ontwikkelingen en de Invloed daarvan op het

gebruik varr voorzieningen doer ouderen. De Nederlandse samenleving kenmerkt zich onder
andere door een toenemend aantal ouderen ('vergtijzing" en binnen deze paplatie neemt
het aantal hoogbejaarden nog eens extra €m('dubbele vergrijzing'). Hwwel ook In deze
studie aangenoond is dar de vergrijzing een zeer geleidelijk proces Is dat zich de komende
decennia nier anders zal ontwikkelen dan in de jaren shds de Tweede Wereldoorlog, is men
over hel algemeen bevreesd voor de gevolgen van het absoluut en relatief taenemend aantal
ouderen op met name de voorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg. Om dit thema
te bestuderen zijn in hoofdstuk 1 de volgende probleemstellingen geformuleerd
(1)
Welke demografische trends ten aanzien wan ouderen hebben zich tot op heden
afgetekend ('dubbeleherprijzing) en sullen zich in de nabije: Lasskomst vmrdaen'?
Hloe grmt h, gegeven de demografische ontwikkelingen, het bereik van de bcraing(2)
rijkste voorzieningen in de ouderenzorg op nationaal en lokaal niveau?
D e uitwerkhg van deze ondern0~:Wragenvandi plaats in hoofdstuk 2 (demografihe
Lrends), in hoofdstuk 4 (nationale inventarhaie van onder andere de bereihijfea) en in
deel B van deze studie (hhofdstukken 5 t/m 12) waar vmr de basisvoonieniagcn voor
ouderen (gezinsverzorging, wijkverpleging, gecoördineerd ouderenwerk, indicatiecommissie,
kjwrdenmcden, dagbehaadeimg en verpleeghuis) eveneenis wordt Ingegaan ap de bereikcijfers daarvan in de gemeente Maastricht. Voor verschillende vmrzieningen, mals de
g-verzorging,
wordt het bereik op bet lokale niveau echter veel gedetailleerder m helid
gebracht dan in de nationale inventarisatie mogelijk bleek te zijn.
Eleb tweede thema betrefi de hdivldu-gebonden factoren die van invloed zijn op hel gebruik
ven wac~ázieninen.Dit thema valt uiteen in twee onderdelen, namelijk (a) de kennl over de
gezoadheidstoestan1d en bhoeften van ouderen en (b) de invloed daarvan op het gebruik

van voorzieninpa. Dit L een uiterst relevaanle en nIYOGDdRBhlijb verb~jmnderhgm bet
demogaWhe adel;-t
de dernssgrarwhe kenmerken zoals leeftijd, XE: eoi burgergjke
staat, dje in de bseEkijbm g b m M worden, kumen daardoor ook andere m p k n wan de
leekltualle worden k t r o k e n in de a m l y ~van het gebruik van w o o d e h g e n .
merkmipelend dcnkmmtmct werd het begrip 'afhankelijkheid' of Vdlepndenq
gmhrodnaceerd. ProbleemslePlingen die met t-tremng rot dit thema zijn geformulmrd
ktreffe~
(3)
Welke aspecten van de leefsiluwtie van ouderen kunnen worden aarrgemerht als
determinanten van het gebruik ven voorzieningen &r ouderen en welke operarionelbering kan hiervoor werden. gebruikt?
[rl)
Welke verbanden bestaan es bU%eni deze determinanten of h m groot is de
vemevenheid tufwd de verschillende aspecten van de leefsituatie?
(5) Welke van deze determinanten, bveren een daadwerkelijke bijdrage als luzdimtoren
voor de ahnkeiijbeid van ouderen in de verklaring van hes voonienirrgeni@bruik?
( 6 ) Spelen naat deze. determinanten o o k nog, andere factoren een rol, zoab verwijsparranen tussen de vwnieningen?
Deze probleemstellingen worden vrnmmelijk op lokaai1 oiveaiw bestudeerd en uitgewerkt KI
Deel C a p bmh van gegevens wan verschillende groepen ouderen in de gemeente
Maastricht. Dit onderzoek werd uitgevoerd d m r de onderzmksters Frederiks en T e Wierik
en tevenns ter beschilr3Wing gesteld van dit onderzoek.
Het derde themie trefreft de structuur van de aankmdzijde van de oudercmorg. Er is een

gebrek aan kenmis over het huidige zorgpatrmn: door welke structuur wordt het huidige
systeem gekenmerkt, hoeveel en welk soorten clienten gebruiken welke diensten, boe
verlopen de clitntstromcn tussen de voadeningen en met weke inzet van middelen en
kmten gaat het gebruik van vmmieninigen, gednffereirtieerd naar ~Iibnlraitegoriebn,gepaard?
Tevens is een functionele benadering van de ouderenzorg geïntroduceerd om inzicht te
krijgen in de dienstverlening van vmmieningerr en de kmtenopbouw. V m r het derde thema
worden de volgende probleemtellingen opgesteld:
(7)
Wat zijn de bvelangrijbie kenmerken van de verschillende cli&ntgroepn in de
oudercmorg Czowel perswoons- als hulpverleniin-kenmerken op ind~vidueelniveau)?
I-Eocr verlopen de cliCntstromen naar, door en uit de verschlllerade voorzieningen?
(83
Wat zijn op vmnimingennivcau de 'inputs"
termen van personeel cn andere
(9)
middelen en de 'outputs' in termen van "radukaieken kosten?
(10) ).Poe grmt zijn de huidige kosten van de ouderomhg en welke toename kan daarin
ap grond van demografische rumingen worden verwacht?
(l i ) Welke zorgfuncties Leveren de vmrzieningen en zijn deze te kwantificeren?
Alleen probleemstellmg 11 wordt uitsluitend op lokaal niveau klilcht; de andere
wraegslell~ngenworden, zij hcK in wisselende mate van detailllering, zowel op nationaal als
Yekaal niveau besiudeerd.
De ondermeksopzet kende een mee-sporen-aanpak: enerzijds is de aantmhijdc n
a
r de
auderenzorg geanalyseerd en zijn daartoe de verschillende voorzieningen voor ouderen
anidemocht (met name gezinsvernorging, wijberplegng, gecwrdineerd ouderenwerk en
kjluardanoorden; iets minder &detaillaerd de indieariecommisie v w r bejaardenoorden en
het werpleeghul) ep nationaal niveuu en în de gemeente Maastricht; anderzijds is een
secundaire analyse gemaakt van de gegevens uit complementair onderzoek dat bij ouderen
zelf gedaan is op basis van volledig geLruclaireerde, gesloten en z w e l schriftelijke als
mondelinge vragenlijsten (Rederiks e.a., 1988, Te Wierik en Frederh, 19118, 19%;
bederib, 1M). Dit boek bevat ten behoeve van de tweede ondemmblijn een secundaire
analyse van gegevens over thuiswonende, eventueel positief gerndiceesde ouderen,
bejaaisdenoordbewonem en recent opgenomen verpleeghuispatFeenten. Beide o n d e m w b lijnen worden in dit hoofdstuk bij wijze van samenvatting van de gehele studie beticht.

16.2.

Ondenoek-slUo 1: de aanbodzude van de ouderewrg

Pnmair uitgangspunt bij de analyse van vmocPtsclenmigen in de genieenie MsiasKrÙcht W&S de
idee dar de in~tellhgenweel materiaal kschitraair hebben via de regulgere infotmatiesystemen. O m daarin structuur aan te brengen & een eigen inaeillngenqu&te
die ab instrument v m r dossierwoirrning dienstig bleek te zijn. De lezvarinig na vier jear ondermek is echter dat er problemen kunnen onataan zadra er vragen gesteld worden die IbuiLen
d e reguliere Informatiestromen om gaan. Mogelijk heeki de ~rijwilligriieîdvan deelname aan
het onderzoek hierbij een rol gespeeld; andlt.njjds is het mogelijk dar de deelnanre v w t
individuele instellingen te weinig direct rendement oplevert. 141s dit in de loop van Plet
onderzoek wel zichtbaar werd leverde dat vaak een nieuwe irnpub op. Za is woar de gezinisverzorging een wijkbudgelteringsmcdel in ontwikkeling en kregen de bejeardenmrden eind
1989 weer interesse in het onderzoek. Gesteld kan w r d m dat de beleidsrelelvanlie van (de
gegevens uit) infarmatiesystemen in de gezonrdheids- en welzijw~orgniet altijd in voldoende
mate erkend wordt; in sommige gevallen is zelfs sprake wan het fenomeen "data-kerkbof.

Hes mees1 problematische onderdeel bleek de kwantificering van de personeelsimet naar
functies van ouderemorg te zijn. De gepresenteerde gegevens @ie hmxrZdstwk 5 en 12) djn
daarom tenlabief, hwwel de uitkomsten ongeveer overeen komen me1 suggesties van andere
auteurs. Ook blijkt het op instelllagsniveau, mede door de bepaald niet np~imaie
hformaliesyslemen in de verschillende zorgsectoren, niet altijd mogelijk te zijn om de
zarperlening en de daaraan verbonden kosten te verbijzonderen naar aihankelijkhcidsgroepen. De b a t e resultaten ten aanzien van dit onderwerp zijn behaald bij de
geximverzorglng en de bejaardenuorden. Door allerlei problemen met de gegevensverzameling bij instellingen die ten &hoeve van ouderen werkzaam zijn, is tijdens het
onderzmk relatief veel energie in deze onde~z0p:hlijngestoken. Deel B van hel proefschrift
daet daar verslag van. Per voorziening worden hler de meest sailjanite resultaten belicht.
Hij de gezjnswemrging (hoofdstuk ó] is vaorali gebruik gemaakt van hei sinds 1986 volledig
operationele geautomatiseerde informatiesysteem, waarin een koppeling plaats vindt van
individude clitintgegevens (LIER-systeem) en administratieve gegevens inzake retributies en
prduktieve hulpverlening. Deze extramurale vmaorrienring wordt meer en meer een
bashaomiening voor ouderen: bij traditionele gezinsverzorging bestaat 85% en bij allphahulp zeiEs bijna
uit ouderen (65-plus). Dit betreft met name alleenstaande,
ongehuwde ouderen (met een bereik van ruim 11%) en dan met name alpha-hulp. Over
het algemeen 'bevinden de clienten Uch in lage Inkomemgrmpn: 65% van de 65-plus
rli&nten heeft de AOW als maximum inkomen (de sociaal-economische status komt in deel
C oclk terug als een signifimnte negaliewe determinant Voor het gebruik van gezinsvernorging). De duur van de hulpverlening h bij ouderen over het algemeen lang (ongeveer
4 jaar) en beslaat gemiddeld ruim 5 praduklieve uren per week tegen ongeveer f 30,- per
traditioneel bulpuur d f 20,- per alpha-hulpuur. Naarmate men ouder wordt, hljgt men
meer hulp en wordt het aandeel van de puur huishoudelijke alpha-hulp kleiner.

T e n behoeve: van de analyse van het gebruik van wijkverpleging (hwfdst.uk 731 is hel wijkadministratiespteem (hel WAS) van het kruiswerk benut (periode 19M-1988). Ouderen
vormen ongeveer l/r van het ellenrenbestand en legen beslag op bijna 80% van aiik
cantacten. Ook bij ouderen komt een 6émallig contact op jaarbasis nag vrij vaak vaar
(2Q%J, doch bijna de helft heeft meer dan 10 meontacten. Het gemiddelde aantal per jaar ligt
ap ongeveer 35 contacten p r oudere, die gemiddeld ruim 2. jaar in zorg blijft. Hek bereik
van wijkverpleging ligt op 143% van alle 65-plussers als uitgegaan wordt vafl clienten of ap
5,2 contacten p r oudere inwoner. De ,groep clienren die h de o n d e m h t e periode van 5
Jaar oontinait In zorg was, is in aainlal niet graat (T%), maar legt beslag op bijna 30% van de
capaciteit. Ouderen zijn in deze greep zeer &Langrijk (901% van de contacten) en hebben

gemiddeld oragevwr M cunraeren per p r m n op jwbmil;. Deze contanen zijn hoofdzaklijk van lichamelijk-ver~orgendeaard (65%) en voorts betreft bet verpleeghcun&ge Plandeiingen en hei: toedienen van medicijnen (elk ongeveer 13%) In de laop van de oaderzoctrte
p~vhiodeword€, net als landelijk, een Unirensivering van de zorgl gepaard aan een verschuiving
naar meer bewerkelijke handelingen m h kchamelijke verzorging vastgesteld. h kmtp~ja
word^ een gemiddelde van f 55,- p r contact aangehouden (een contact duurt lndusief reistijd, sdmirubuaaie en dergelijke ongeveer 40 minuten).
Het bereik van de diemtencentra wan hel gcaMr~inwrdouderenwerk (hmfdslwk 8) ligt ap
circa 3% van alle 65-plussers en stijgt tot de leeftijd wan 75-79 jaar om vernolgem te dalen;
daarnaast iJ er nag een nier onaanzienlijk deel wan de bezmkers (circa 30%) &t jonger is
dan 65 jaar. Bijna 70% wanr de kzoeker-s is vrouwelijlk en hloewel deerntaanden niet de
minderheid vormen. (47951, is, het bereik Len opzichte wm de bcvoking voor deze subgreep
groter [3,2%) dan wmr mmenwonenden {bijna 2,5961.De gemiddelde kzwkfrequentie W
twee maal p r week en, net als het beleiik, hoger naarmate de Leeftijd hoger k De belangrijkste reden v w r hel k z m k ktreft gezellhgheid, recreatie of andere ontspanning, maar
wk het nuttigen, van een maltijd (8% van de bzmkers) en deelname aan Meer Bewegen
vmr Ouderen (9%) worden relatief vaak gerapprteerd door de circa 7W respondenten van
een onderzoek in de eerste helft van 1988. Twens is bij hen heit gebruik van andere
voorzieningen, onderzocht, namelijk gezinisvernorging, wijkverpleging en wijkfuncties van
bejaardenoorden. Een vijfde rapprteerde gebruik van trtn van deze vcxarzkningeni en nag
eem ruim 3% gcbruik van meer dan de genoemde voorzieningen. W m v e n e r g t n g kami
bij tweederde van de gebruikers vmr; wijkverpleging daarentegen nauwelijks en boyendien
slechts in combinatie met gezimvenorgîng. Net voomieningengebruik is bij de alleenstaande
bezoekers van d~enslencentradrie maal XQ groot als bij samenwonenden.

De indicatie-commissie (oude-stijl) is slechts kort aan bad geweest (hoofdstuk 91, omdat het
informatie-syslecm dak daar gehanteerd werd niet erg uitgebreid is. Per jaar wordt aan bijna
2% van alle ouderen in Maastricht een posiliei advies tot opname in het bejaardenoord
verstrekl. Deze opname wordt na ongeveer gemiddeld 8,s maand gerealiseerd. Het. tot eind
1989 gevolgde gezamenlijke opnamebeleid heeft hier gunstige effecten gehad: de criteria
zijn verder verscherpt tot de meest urgente gevallen, de wachttijd is afgenomen (was eerst
meer dan een jaar], de doorstroom in de sector is verbeterd (hoewel na ongeveer 5 jaar dit
erfect weer grolendeeh is weggelekt) en er zijn geen significante verschillen, meer tussen de
kieuwkomess' na de verschaende instellingen (alle 11, op een Ueine instelling na, hebben
aar3 hei onderzoek meegewerkll). Mcn enige verondersirePlingeni (zie hoofdstuk 93, warden
de gemiddelde kostcm p r verslrekt advies op ongeveer f 350,- geraamd.
De bqaardcnwsrden zijn in Lwee stappen geanalyseerd: globale beireikcijfers, gegevens met
ktrekklng tot de herkomst bij opname en bestemmeng bij ontslag, wijkfuncties, prsoneelsimet en kostesi werden gepresenteerd voer de peride 1984-1988 (haoifdstuk lo); de op
individueel niveau vernameide kenmerken van bijna alle bewoners (demografische variabelen, validitei! en psychisch functioneren) van de tehuizen werden aan een meer gedetailleerde snaiystg oiideworpen (hoofdstuk 10). Deze aanlyse wordt nu kart samengevat.
Voor bejaardenoorden ujn ind~viduelemeerzorggegewens en prsoneelstremrdeling over de
psycho-smiale toestand (via de zogenaamde BPS-lbjwn) van 1100 bewoners gecombineerd tok
een classificatie in zes groepen. Ongeveer 30% wan de bewoners heeft nauweli]Prs individuele
nieemorg nodig, maar aan de andere kunt is er een groep van ongeveer 14% die bijna 2,s
uur meerzorg per dag nodig heelt en daardoor een potentiele doelgroep voor het verpleeghuis lijkt t~ zijn. Op basis van de classificatie is een gedifferentieerde kostprijsberekening
nuar zes afhankelijkheidsgroepen mogelijk geworden waar vaorheen slechts een globaal
gemiddelde kostprijs p r dag in het kjaasdenmrd beschikbaar was. De gemiddelde kmten
bedragen ongeveer f 81,610iper dag en bestaan voor ruiim 60% uit penoneelslasten.

Het verpleeghuis (hoafituk 11) ds evenaeeas op bias& van sehriftelijb matehaal m de
imteliing zeg geanawseerd, De kWindiwen wijken nauw~1ijbaf van landelijke gegevem dle
in hmf&tuk 4 worden gepresenteerd. Ruim 93% van alle patienten bestaat uit &S-pluss;en,
zradal de gemiddelde leeMjd meK 80 laar haag h. Het b r e i k IImpP op van 1% v w r de
jongste categorieen ra 9% bij 85-plus. Het genriddelde tarief bedraagt f 2012,50 per dag bij
opname en f 122,-per dag bi^ dagkbandelinig en bestaat voor 70% uit personeelslasten.

In het samenvattend hoofdstuk b4 deel d% (hmf&Cuk 123 wordt het leebijdsspecuffiekic
gebruik van de besproken wwwenhaen $eprmnte@rden benut om op bash van demografische ramingen voor bet jaar 2MH inzicht te krilgen ini de mogelijke ontwikkelingen in
hts gebruik van voorzieningen voor ouderen. Doar dubbele vergrijzing ml met name de
capaciteit. van ge~mverzorging,wijkverpleging, bej,aardenooaden en verpleeghuizen sterker
moeten groeien (gemiddeld ongeveer 2% per jaar) dan de aaniwas in het aantal oudere
itywoneás (circa 1,5% p r jaar). De kosten van ouderemrg (waarbij de gezimvenorgnng, de
wijkverpleging, het GOW, de bejaardenoorden, het verpleeghuis, het Nankerend beleid en
de dagkhandallng zijn inbegrepen) bedragen In de gemeente MaasLricka thans ongeveer
72,4 miiljmni gulden, waarvan driekwart ten laste van de intramurale zorg kont (landelijk
ruim 80%). Voor een enigszins tentatieve, maar iYlustraCieve, knadering van de
kctstenverbijzondering naar 10 zorgfuncties, wordit verwezen naar paragraaf 12.4.

16.3.

Oinidemoeksl~nr2: de vraagzijde van de ouderenzorg

Empirisch onderzoek naar de IeefsiCuaPie van ouderen in het algemeen en naar de determinanten voor het gebruik van vwnieningen in het bijzonder wordt gekenmerkt d w r een
exploratief karakter omdat een theoretisch kader zo niet ontbreekt dan toch zwak oniwikkeld Is. Weel onideszaek is gebaseerd op het conceptuele model van Andenen en Newnnan
[1973), waarin verschillende theoretische invalshoeken geyntegreerd worden. Vanwege hel
feit dat de ouderemorg zich laat kairakberken;en als een 'open' sociaal systeem (Boudan,
1986), is de m t e van regelmaat en de vwrspelbaarheid daaman per defitie relatief laag,
omdat er relatief veel wanorde of systeem-ruis is (Becker, 11989). Het is dan oak niet voor
niets dal de veridairingsgraad die in empirisch onderzmk naar voorzieningengebrdk wordt
aangetroffen niet zo grmooE is [Klaassen-Van den Berg J e t b , 1989; Picauly, 1987). Ook "srt
onderhavige onderzoek waarover in deel C van deze studie verslag gedaan wordt, is le
kenschetsen als een enrpiloratief empirisch ondermek. E-Iet belreft een uitgebreide secundwiloe
analyse van gegevens over diverse groepen ouderen in de gemeente Maastricht, die
romplemenrailr aan het onderhavige project verzameld u],n door ondemwki(st)ecs van de:
vakgroep Epudemiologie van de Rijksuniversiteit Limburg (Frederiks, 199% Prederiks ec,a.,
1988; Te Wierik en Frederiks, 1989 en 1990). De vier groepen ouderen die geanalyseerd
zijn, beareffen: (a) thuiswonende ouderen met tenminste twee huishoudeiijke af iVCn
algemene beperking in het dagelijk% funcitioineren 61 gebrwikmakend van exlrarnuirale
wmrzieningen 6f daartoe de wens uitend (N-415; geselecteerd wwr mondelingie inleariews
op basis van de resultaten van een grwtwhalige schrifielijke enqwkle onder circa 2450
thuiswonende ouderen; RederYb en Te Wierik, 1989); (b) ouderen die een positief advies
hebbein gekregen woar opname in een txjaardenoord (N=ii&ll-]; (c] bejaardenoordbewoners
[M=2M) en (d) ouderen die op het punt staan om opgenomen Le worden of recenl ujn
opgenomen in het verpleeghuls (N=Y58). Hel laatste deelbestand is om verschillende
redenen enigszins probUematisch (zie hwfdstuk 131, maar toch in de analyse betrokken. Ile
gegevens zijn niet zander meer te generaliseren naar de gehele bevolking. Naast de
gebruikelijke reprecentatiiviteihsprobLemen, waarop hier miet verder wordt ingegaan czie
publicaties van oorspronkelijke onderzoeksters Frederiks en Te Wierik en hmfdstuk 13 van
dit bcrek)~,s p e l t bij ouderen die (nog) thuis wanen het oncEndemoeMntwerp een belangrijke
rol. Deze groep is immers via een postenqu&te geselecteerd op een aantal criteria, waardoor

p r mbdia 32,91 van de r e s ~ n d e n t e nvsut deze eniqu&@h a a m e r h g kwam. Van d m
ptamliele poep heeft 71,4% meegmerkt aan de mondebge wagenlijst. MSweronidedersteld
wordt &t er geen selectieve non-respcrw heeft opgetreden, nmh bij de postlenqiu@te,aiwtr
bij het mandelmi- vervolg darop, dan h
n
i warden aangeniomeni &C het determinantenandermek niet W f n v l d wordt door de steekproefcriterh. We1 cljent natuurlijk v m r bet
verrichten van simolatia war verraakhg pmaaM te worden om het bereik van wacanienîngen in de toede ppwkrie [e berekeiren (door te vemeniwldigen met ongevser $én
des de]^. Een andere oploclring kan zijn om met procentuele mutaties te werken; deze
prapatlsche a a n p k in deze studie gevolgd.
Er k in Deel C relatief veel aandacht biesreed aan de detenninmren voor het gebruk van
vw3a3sziedngen. hhtereenvolgens 14 ingegaan op demogra&che kernerken, [I)ADL&prisiagen, overige (Iichamelijlre) gemndheldshdicaxoren, psychisch hnctioneren,
wmmirwatie, miaal-eeonom~hestarus, sociaal netwerk en Informde hulp. Voor elk van
de acht besproken clusters van determinanten werd een oveszlchl gegeven van de Eterairuur,
werden de onderlinge verbanden binnen het betreffende cbster besproken, op grond waarvan een kpeskct aantal repregntatieve wariabelen geselecteerd is (in een aantal gevallen
voldoen deze aan stringente schaaleisen a la h x h ) en werd inzicht gegeven in de si@Bcantie van verbanden russen determinanten uit de verschillende clusters (zie hmf'dstuk 314).
Op basis van de inzichten uit de literatuur met ktr;ekkin$ tot (a) de relevante aspecten in
de leefsituatie van ouderen, (b) de belangrijkste indicatoren daarvoor, (c) de
operationaikatie daarnaai ten behoeve van betrouwbare en valide variabelen c.q. poiCenriEle
determhanten, sterke en (d) de onderlinge saime&angen lussen zowel de determinanlen
ondef ng a b in relatie tot gebruikspatronen in de ouderenzorg, is een selectie gemaakt van
een verzameling van ongeveer 25 potendt?lle determinanten. Deze zijn vervolgens benul am
te bezien welke bijdrage zij daadwerkeliljlc leveren aan de werrclaring van het gebruik van
voorzieningen door ouderen. Daarbij werden drie cluslers van voorzieningen onderscheiden,
namelijk de basisvoorzieningen (gezinsverzorging, wijkverpleging, positief advies voor en
feitelijke opname in hel bej~aardenwrd en verpleeghuis), de overige vwrzìeniingen die
speciaal voor ouderen ontwikkeld zljn (GOW, msialtijdvaoP-L4ening,SGD, bgverzorging in
het bejaardenoord en dagbehandeling in het verpleeghuis) en a k derde de vmr elke burger
algemeen toegankelijke gezondheidszorgvoonieningen (huisarts, specialist, ziekenhu&, Ssiatherapie en tenslotte medbijaengebrulk). Omdat. bijna alle gebruibvarialbelen dichoimrn
zijn, k logistbche regressie-analysë toegepast. De resultaten hiervan mjn kort aan te duiden.
Heir gebruik ven de basbvocamieningen, w r d t in het algemeen goed verkiaard (mcentage
correct vwnpeld gebruik varieert van bijna 40% bij wijkverpleging tot ruim 50% bij het
bejaardenmrd). De belangrijkste determinant is ia de eerste plaats de (1)ADL-schaal
(Ra=$-typ), waarmee meer dan de helft van de verklaarde varhutie tot stand gebmchr
wordt. Het feit dat iemand alleenstaand is verklaart voorts het gebruik van gezinsverzorging
en het bejaardenoord. De leeftijd is van significant positieve invloed op wijkverpleging,
positief advies voor en feitelijke opname in het bejaairdenmrd, maar negatief voor bat
verpleeghuis. Dil: laatste wordt wellicht mede veroorzaakt door de steekprmfkarakterktieken. Van de overige (lichamelijke) gezondheidsindicatoren levert het aantal weken dat
men in het afgelopen jaar door ziekte 'geveld' was, vcelal een significante bijdrage aan het
verklaringsmodel Quiigezorrderdbid her bejaardenoord), maar bij de gezinsverzorging ktreft
dat een negatieve bijldrage (hoe langer men ziek is, hoe Weiner de kans op gebruik van
geait~venorging).WYjkvespleging is ook signaticant vaker aanwezig ais er sprake iis van een
chronische ziekte. Psychische factoren, zoals de Zung- en AmT-scose, de subjectieve
gezondheid ten opzlchle van IeehijdJgenoten en het oordeel over de gehele situatie, spelen
vaak een significaute rol, uitgezonderd bid gezinsverzorging, maar in wisselende camibinalies,
zodat er nier &én als meest belangrijke kan worden gekenmerkt. De onderlinge correlaties
tussen deze psychische determinanten is overigens erg grml, witgemnderd de AMT-scare.

De miaal-eeonomis.che status is van negatieve h l w d op het gebruik van &e~mventihrgibig
em het bejaardenoord. De determinanten met k~aetsekYriagt Q het miale netwerk en de
wmcgoituatie leveren wer het algemeen gCdn slgnificanle bijdrage aan het vor;kr~ewengebruk. Daarop bestaat &én uitzondering: ouderen in een speciaal voor hen kstamde:
w ~ n l n ggebruiken over het alalgemeen vaker gezimvenorging en hebben minder mak een
p i b i e v e indicatie voor het bejaardenoord. Informele hulp blijkt niet van belang te zijn bij
de keuze van uuijkwerple@ng,,naar wel bij her gebruik w n gezinsverzorghg [negatief eEect
w
m huip door huisgenoot of famik (niet door partner) en negatief woor beteailde
prticuliere hulip), het afgeven van een pasltief opname-advies (negatief effect van
p~rnerlnulp en positief effect van particulier kraalde hulp) en de opname in het
verpleeghuis (negatieve effecten van behaalde hulp en hulp van huisgenoot).
Het gebruik van de speciaal voor ouderen ontwikkelde veoixieruiwgea kamt in de geanalygierde onderzoebpopulatie ~auwelijksv m r (ongeveer 1,596 heeft dapemoeglng, dcrgktiandeling of SGD-hulp]. Ook in de praktijk kennen deze relatief nieuwe ea vaak sterk gespecialiseerde vwoanieningen lage breikcijfers. In de stapgewijze logistkhe regamsieprocedlure
wordt weliswaar een aantal determinanten geselecteerd (met name het aantal ziekteweken,
informele hulp van partner of hulsgenmt men een po~itief,kennelijke helt thuffimillew
mdersteunend effect), maar de vierldaarde variantie is laag. De zeer Ydeine aantellen
gebruikers zijn hieraan wellicht debet. Een andere verkhring kan het feit betreffen dat de
indicatiestelling vaor deze relatief nieuwe vmdeningen wellicht nog nier vulledig is
uitgchistallieerd, z d a t andere dan de in deze srwdie opgenamen factoren van iwlmd zijn
op de beslissing van dit type 'tussemcronieningen' gebruik te maken. Daarbij kan onder
mees gedacht worden aan (afspreken over) dcsarvewijzingen tussen de verschillende
organisaties in de ouderenzorg.

Het gebruik van algemeen toegankelijke gezondheidszorpmnieningen blijkt ook voor
ioniaeren op acceptabele wijze verklaard te kunnen worden, maar riaast die onderscheiden
determinanten, zijn de onderlinge vewijspatronen t~ssenhuisarts, specialist en ziekenhuis
minstens even belangrijk. De (1)KDL-schaal speelt in de verkiaring geen rol, hetgeen levens
geldt voor de variabelen met belrekking tot heit sociaail netwerk, de woonsituatie en
in~fonmelehulp. Dit Ugt h de lijn der verwachtingen. Naast gezondheldsindicatoren zoals het
aantal ziekteweken zijn echter wel de psychische determinanten relevant.

16.4.

Een verbijzondesiing: de individuele kastenvariabele

Op bais van de kostprijzen die in de aankxxlinventarisatie (deel B wan dil proehchrift)
afgeleid werden, k eeFu indbvid.idluelekastenvariabele geconstrueerd waarin allerlei combinaties
van zorgverlening K1 geld zijn uitgedrukt. Ook voor de verzorging in het bejaardenoord is
een gedifferentieerde kostprijsberekening gehanteerd uitgaande van zes g r w p n (drie
(i)ka>L-Massen, met af zondes psycho-miale problemen). Met behulp van gewone kleinste
kwadraten-schattingen is, analoog aan de analyse van vmfzieningengebrwIk, de verklaring
gezocht EN de set van deberminanten. De verklaringgraad is hoog (ongeveer 50% voor de
gehele ondeamksppuilatie en 3 3 8 voos thuiswonende ouderen) ea veehal klier dan de
verkiaring van afzonderlijke voorzieningen. Ook voor de kasten is de (I)PtDL-schaal verreweg de belangrijhte determinant, gevolgd door alleenstaand zijn (pasilieve Invloed), de
MT-score, het bewonen van een speciaal voor ouderen kstemde woning en (mei name
bij, thuiswonende ouderen) álle vormen van rnformele en particuliere hulp (alhe van
significant negatieve imloed op de kosten van auderenzorg). De kastenvariabele bleek
nauwelijks gevoeug te zlgn voor hel al of niet opnemen van de kosten voar huisarts,
specialist en fysiotherapie. Deze kosten lopen derhalve parallel aan de kosten v m r
gezimemrging, wijkverpleging en dergelijke. Inhoudelijk verdient de kostenvariabele

temlotte in her h d e r vrni de antuMjUelingen met k t r e m g tof budgettehg en indiirlduele
zargubsldies % b r verdere Condemb-) aaitdacht.

163,

Het MHMIC-mdeP van afianke~132eld

tStrUictuur
In het tweede deel van Biowrrfdsluk 15 ia een eerste aainzer gegeven voor een modi& wan
vnorzieningen wooir ouderen. Daarbij is gekmen vmr een modellering volgens de methade
van Mulnipju: Indicators and Multlple Caui%s (MIMIC]. Het madel is empirisch getmtst
vwr zelfstandig wonende ouderen die a1 dan nier gebruik maken van gdmverzorgng edof
~jberpleglngen/af een positief advies hebben v w r opname In een bjaardenmrd.
I-iet MIMIG-model km beschouwd worden ak een bouwwerk waarin de uit de Lulree sparen
verzamelde inzichten met [aietrekkinig tot w0odeningengebruik en -patranen, &mede de
dekesminsanteni &alvoor en de kosren ervan, ineen gepast worden. Mlereerst is aangetmnd
dat gm~nidheidsindii"1toren(inclusief (1)kDL-beperkingen) en psychische deteminaniten
indicatoren zíjn vmr mee latente variabelen, hier aangeduid als lichamelijke en psychkche
ahankelijheiid. Daarbij werd de hypothese dal de subjectieve gezondheid aspecten weergeeft van zowel het fysieke ah het psychische functioneren, niet weworpen; acceptatie van
deze hypothese bleek het meeilmdel v w r de beide aRiankelqtkheidsdisnemies zaliEs aanzienlijk te verbeteren. Opmerkellijk daarbij is de veranderende betekenis van de zelf-bewrddhg
van de gezondheid: naarmate ouderen in een haarder' zorgarrangement verblijven, neeml
de relatieve betekenis van de psychische compnent af ten kaste van de lichamelijke
component in hel eigen oordeel van de gezondheid.
Een volledig gespecificeerd madel met: verschillende achteugrondvariaklen ('auses') en
indicatoren voor afhankelijkheid, alsmede het gebruik van basisvoorzieningen voor
zelfstandig wonende ouderen, is gepresenleerd ak model voor de voamieningen vaar
ouderen. De resultaten van dit complexe model zijn om verschillende redenen intaressant te
noemen: afzonderlijke modelvergelijlkingenrepradwceren bij benadering de eerder gepresenteerde schattingen voor het gedichotomiseerde gebruik wan ahondierJijke voorzieningen; de
verMaacde varianlie per medelvergelijking is eveneens vergelijkbaar met die uit de aiprte
regressies; alle tekens zijn in de vewachite richring, hocrwel niet altijd significant en ook de
toets voor hel gehele model is acceptabel indien rekening gehouden wordt met de nietnormale verdeling van de variabelen.
cflcctsiinulatie
Op besis van het model zijn simuliaties uilgevoerd om de effecten van mogelijke trends op
her sociaal-mnalschappeIijk vlak te berekenen en daarmee uitbreiding ae geven aan eerder
besproken puur dema&rafische reiningen over helt vriorzieningengebrnnik d m r ouderen in
hel; jaar 2000. Varianten die bezien zijn betreffen een verbetering van de inkomenspitie
van ouderen, een versterking van hwn saciaai netwerk en een uitbreiding van: particuliere
Exiaalde hulp. Rekening houdend met de toename in bet aantal ouderen resulteert in de:
demografische basisraiming een stijging in het voonieningengebruik door deze kvakkingsgroep die vaor de 'bestudeerde voonteningen varieert van 19 tot 26% vmr de gehele
periode lot de eeuwisseling. Indien daarbij het (voor de kanis op gebruik negatieve] effeci
van een zich verbeterende sociaal-economische status verdisconteerd wordt, dan kan het
gebruik van ~ziosverz~rging
met ongeveer 6% van de vmr deze roorzdening berekende
demografische druk (24,4k) ahernen en de afgifte van een pasilief advies voor Opnisme in
het bejaardenoord met bijna 9% van die demograhche grwl (19,1%)i.Er is op basis van
het hier gepresenteerde mode! geen aanleiding gevanden voar de verondantellimrg dat een
hoger inhoman ml leiden tol een ander gebruik van wijkverpleging (het gebruik hiervan zal
volgens de brnisraming toenemen met 26,2% tot het jaar 20430); de wijze van hanciering
via sociale premies (AWBZ) en lidmaaitschapgelden in plaats van co:armsumptie-gebonden

iel~nynbijdragen zou hieraan d e k t kunnen zijn. Een uitbreiding wan ktaalde prticuliere
hulp met 10% (hetgeen door een verbeterde ~nkan~empusitie
gedeeltelijk wamelf UI
gebeuren) ml bij geunsvemorg~ngeen afname met ruim 8% ten opzichte Iran de op grond
van demagrafische gronden voorspelde stijghg te weeg kunnen brengen. Een aergetijke
maatregel zou echter een averechts effect hebben op de amlmp tot het bsjaardenmrd. Diui
effect is in het gepresenteerde model van simultane vergelijkiagen (er lopen immen ook
hnvliaeden van betaalde hulp vrai ge~mvemorging naar het afgeven van een positieve
iadimaie) niet ankduidend ta noemen: aan de tmflame in de demogmtnsche baslsranmling
Ck9,1%) zou een procentpunt toenemen als de prliculiere betaalde hulp met 10% wordt
uitgebreid. Er ontstaat als het ware 'vluchtgedrag' naait heb kjeardenmrd'.
Tenslotte is de invjoed van een versterking van het sociaal nawerk met: 10% bezien; dese
verandering heeft alleen gevolgen voor hel gebruik van geeimenorging en de twlmp op
het bejaardenoord en niet op het gebruik wan wijkverpleging.
Pier saldo
de effecten van de geselecteerde achtergrondvariabelen In vergel~jkingtot dc
demoigrafiscihe druk bescheiden te noemen; een voorzichtige benadering luidt dat ongeveer
110 tot 15% daarvan gemitigeerd kan worden doar de effecten van een verbetering in de
inkomenspsitle, uitbreiding van particuliere betaalde hulp en versterking van het uitbreiding van het sociaal netwerk. Deze benadering is gebaseerd op het meest r;liplirnistische
scenario v m r de tnkomensontwikeliing bij ouderen; mocht deze legenvalilen, dan wordl een,
belangrijk deel wan de sturingsmogelijkheden die het inkomen lijkt. te hebben ap het gebruik
van gezinwenosging en opname in het bejaardenoord teniet gedwdn. Bij her gebruik van
wijkverpleging door ouderen zijn daarentegen geheel geen substantiele effeclen aangeCroflen, zodat voor ramingen hierover volstaan lijkt. te kunnen worden mal de puur demograrkhe benadering. Benadrukt wordt dat deze simulaties gebaseerd zijn op eerste 'berekeningen met een model dal zich nog in de o n t w l k k e i n s bevindt. Qok dient met nadruk
gewezen te worden op de beperkte basis wan het empirische model. Er zijn immers kanttekeningen te plaatsen bij de mate van representativiieit ven de onderzioekspapiwlallel die is
vmrgesclecteerd op het feit dal men een zekere naate van InvalidiPeit heen enhf gebruik
maakle van een van de basisvoonieningen voor ouderen en bij de paskief geyndicecrden
waarschijnlijk een onderschatting van de psychische problematiek met zich mee brengt (zie
paragraaf 13.6). Ook kan in strikte zin geen generalisatie plaats vinden omdat het bestand
geb.anden is aan de Yekale Maastrichtse omstandigheden. Toepassing van hek model op
andere locaries en andere momenten vereist derhalve herioetsing van het model. Dat neeml
niet weg dat de tendenties in het model in wereenstemming zijn met de literatwurbev~ndingenen dal de schaittingsresultaten over het algemeen bevredigend zijn.

16.6.

Suggesties voor xiervolgla~nderxioek

Suggesties v m r verder anderzeek richten zich cap de dynarnisering van veranderingsprwessen, verfijning van relaties via niet-recursieve modellering, specificatie van mogelijk
niet-lineaire effeclen van bijwoorbcel8 het aantal (I)ADL-beperkingen en op het inbrengen
van nieuwe Ynoduleshyan determinanten, waarbij gedacht kan worden aan het cserdeel van
derden, bijvoorbeeld van de centrale vemrg(st)ier, maar ook kan gedacht worden aan
med&ch-diagnostischie variabelen.
Tcnslatte verdient het aankveling om op insiellingsniveau een verfijning van kostprijzen
aan. te brengen in relatie tot de mate van aíhankclijkheid van individuele clienlen of homogene clientgroepen. Hoewel daarvmr in d e s lwdie vmr een aantal sectoren m h de
gezinsverzorging en de bejaardenmrden reeds een eerste aanzet is gegeven, kan gesleld
worden dat: hel (vaaralsnog) in de uuderemorg in het algemeen niet of nauwelijks mogelijk

b om op adqualei uwijze een relatie te Yegggeo tussen e n e ~ j d sde prduktie- en kmtengegwem en anderij& de cfientkenmesken, waarander de mite van 1icYlarneLijke en
psych&che amankelijkhed.

16.7.

Releva~iitileraor beleid

De relevantie van de resulcaten van deze seudle voor het beleid in de ouderenzorg Laat ach
op auer%ltnillende punten aanduiden. De haofdvraag wani het onderme$ namelijk of het
mogelijk is een model van vaomeningen v m r ouderen Ee ontwikkelen dat "an dienen als
instrument voor de vmrkreiding en evaluatie van kleidsalternatieven, kan positief
beantwmrd worden onder de verschillende restricties die daarbij gegeven zijn. Daar ligt mn
ander belangrijk gegeven achter: het rnérdel maakt duidelijk op weke determinanten biij de
toewijzing van voorzieningen gelet zou mmten worden. Deze leverden immers een siWhczinte bijdrage aan de verWarhg van het vmrzieningengebruik en volgen in dat opzicht een
zo lang-imerhend camvangrUke kmveelheid literatuur. In deze studie worden de volgende
deterrninanlen als het meest relevant aangemerkt: het aantal algemene en irrstrinmence~e
beperkingen in hei: dagelijks leven (verreweg de klangrjjhte), her feit of iemand alleenstaand is, psychische Indicatoren (gevalideerde Zung- eni MT-schallen], de subjectieve
gezondhcldsklevmg, hel aantal ziekteweken, de aanwezigheid van een cronische nekte en
de informele hulp door partner, huisgenoot, familie, buren edof vrienden. Hoewel dia de
klangrîjbte set van variabelen ktreA, is het mogelijk dat vmr een bepaalde wrxsdening
daaman een beperktere set volstaat. Door deze variabelen in hun complexe onderlinge
samenhang te bezien via het daammr geschikte MIMIC-model k het mogelijk gebleken de
Invlaeden van lichamelijke en psychische akan&lijkheld, alsmede van enkele andere
belanprijke achtergr~ondvarisbelen (zaals leeftijd, swiazrli-econamischei status en bet feit of
iemand in een speciale woning voor ouderen waant) kan een goed Inzicht gekegen warden
in het vooraieningengebruik door ouderen.
Ook is een belangrijke relalie gelegd tussen de verschillende indicatoren voor afhankelijk-

heid en de kosten van ouderenzorg op individueel niveau. Via kostprijzen werd hierdoor als
het ware een koppeling tot stand gebracht tussen de aanboade en de vraapijde van de
ouderenzorg. Tot op heden werden deze altijd ahonderlijk bestudeerd.
Dc kosten ap ia~d~vidweel
nlveau laken zich eveneen8 verklaren met behulp van de scr. van
zajuisl. genwinde determinanien. Omdat de ~erklaringskrachl bijzonder goed h, lijkt
hiermee een belangrijke mogelijkheid gevonden le zijn om bij een bepaalde afhankelijkhekcisgraad niet zozeer een bepaalde vmmìenlng toe te wijzen, maar om een individuleeli
budget beschikbaar Ee stellenap grond van dia waarden die die verschillende relevante deternninanten voor de oudere in kwestie aannierna. De zorgsubidie L derhalve precies toegesneden op de behoeften; de betreffende owdcre zou nu zelf zijn zorg kunnen kalpen.
In de grensgebieden tussen thuiszorg en intramurale zorg zou dil interetsante mogeLijkheden scheppen: de op individuele determinantscores gebaseerde zor-;ubside zou toereikend kunnen zijn, maar desalnietitemin kan de oudere beslissen of IhiijSxij dit geld toch niet
aanwendt om een paket van zorgfuflcties in de thuissituatie te realiseren.
Ook me1 betrekking tor: de aanbodzijde zijn enkele. beleidsrelevanite onderwerpen behain-

deld. Naast een verbijzondering van kostprijzen, met n a m die van het bejaardenoord
(waarvoor men tot op heden meestal volstond met ruwe schatters voor een &emiddelde),
kan de fwinctionela indeling van louderemorg gememoreerd worden. Hierwer w r d t OP
beleids- en pxnliriek niveau al enige jaren een vrij indringende diwssie gehouden waammr
nog weinig empirisch materiaal voos Baanden was. In deze studie is gepaogd om een eerste
aanzet te geven voor een verbijzondering van de kostenistructuur van vwnieningen naar de
verschillende functies die door hen worden geleverd.

Susnmar;)r

A simulation model for the care for the elderly

lirv 1986 the Steering Group for Research on Ageing of the Ministry af Welfare, Health and
Cultural Affairs in the Netherlands granted a research project ta the Department of Health
Ekonomics of the University of Limburg. I'ts objective was to dewelap a dmulacion model
for the care fee the elderly, which may help piicy makers to test alternative care systems; in
terms of total costs and the extent to which the needs of the elderly are met. Departiq
from economic perspectives, we are interested in the question how the nee& of erderly ican
be fulfilled in the m a t appropriate m y , giverv Lhe financial reslrictions mnkonting the
government. T o W e tinis passible, the study distinguishes three themes. Firstly, we have to
cnarlry the development of dependency on supporting services in t e r m af the underlying
determinants. Secondly, we have to establish the relatianships 'between, these indicators for
dependenq and the actual use of health care and social services. Finally, we have to
establishe the casts of this use of senrice. So, for the development of a model one has to
investigate both the supply and demand side of the market for care for the elderly. 'For each
theme t h b study formulated several researchquesrions, which are discussed kkow. The
study was conducted in the City of Maastricht in the south of the Nethedands and ended in
novernbrer 1990.

-

Data

In the study three types of data have been used. First national statistics on demogmfic
trends and and cansequent use of services by Ihe dderly have been used. These figures can
provide us with a global insigth in Ithe national 'production' of case for the elderly, 'both in
the community and within intramural settings, and the way in which ahis is influenced by
demographic trench. &uming that the share of elderly in the total group of clienas can be
seen as an indicator for the share ef elderly in total costs, these statistics can be used La
ailcullate the national costs of care far the elderly. The second type of data comes horn
h d i v i d u ~arganhtions of care far the elderly in the City of Maastricht. Thirdly, we
canducted a secondary analysis on individuzrl data Barn different groups of elderly in
Maastricht (see for more detail the paragraph: determinants of the use .... etcetera).

-

Ageing and health care: global tfimds

"5;0 structure

the first theme mncemhg ageing and the consequent use of health care by the
elderly we addressed the following quesrlons:
(1)
which are the mast impreant demographic trends with respect to the absolute and
relalive n o m k r af elderky In the Netherlands?
what
is the consequent current and future use d (social and health care) services for
(2)
the elderly?

Like most Western European couartdes the Wetherfan& are co&onted with an increasing
number of elderly: h 1945 7.3% of the dutch ppulation
aged 65; or more and 19%
12.8%. Within thb population the share of the ver~r-ald ( a b e 85') a h increa~sedfram
3.4% of aU p p l e above 65 in 1945 ta 9.3% in 1W-TRa ps
of (double) agelng %%wil
continue uniill the middle of the nexl mn&uq;bgl then 24% of the ppulation
be abave
64. The speed of the ageing prwess. in the next decades will not differ horn that, of the pasr
d w d e s ; only after the year 2010 it will aocelerate. By then, people h r n directly after
World War IE (1.e. people from the postwar 'baby boom') will reach the age af 65 y m .
The anaLysiu of demographic trends and the description of the development af the Dutch
s14cial and health care system and the role of the Dutch government in these developmnas
can be found in part A of this study.
T o aaalyse the influence of ageing an the use of Plealth care and welfare services, the study
examines data at b l h thc national and the local level from health care organizations for the
elderly, such as home help sewiurice8, district nursing, old people" homes and n u n k g homes,
For the !ma1 level we have also hvesrigated the usc of service centen for elderly In the
community and the number of applicants for admittance to old people's homes ((in the
Merherlandsr an independent indication-committee has La judge the need far such an
admittance). slin impcartant figure to reflect the influence of the increasing number of elderly
on the use of health care services is the age-specific relative number d users of the services,
expressed as the percentage of users in each h e year cxtegory of the population. Most
services reveal figures which increase with every next age category. By means of example we
give the relative numlber of ddcrly in the old people's homes in 198& 0.4% far 65-65),1.8%
far 7034, 4.8% for 74-79, 15.9% for 80-84 and 35.2% for 85 and above. Similar patterns
can be found in the different sectors of home care services, buP there these figores show a
manrimurn In the category of 80-84 years and bend backwards after that pint. Because the
national stalislics are very rude we conducted a more derailled study in the City of
Maastricht (part 13 of this study), taking both age, sexe and macitIa1 status inlo account.
Using demographic projections for the year 213.019(which pslulate a national increase in the
number of elderny of 1.4% per year) the influence of ageing will result in an increase in
clients which varies &om at least 20% for home help services to a maximum of 30% for the
old people's homes.

-

Determinants of the use of health care and social services

With respect to the second theme of this study the next questions have been formulated:
which characterhtia of the life situallon of the elderly contribute to the explanation
(3)
of the use of care and haw can we construct reliable scales and variables 20 reflect
ehesc determinants?
which are the nvost important relarioashlps beween these determinants?
(4)
which combirrallron of determinants yields the best prediction of the utllmlion of
(5)
care?
(6)
is il relevant to consider other hcton than the selected determinants in the
explanation of: consumption patterns in health care and social services for the
elderly?
The above issues are addressed in part C ol this sludy which is based on individual data lor
difiesent, groups of elderly. By means of fu'ully structured inlerv~ewsdata were collected from
(a] elderly living independently in the community but with some degree of functional
limitation and with or without home care services, (b) elderly with a positive indication far
special old people" homes but still living independently, (c) elderly already living in these
homes &and(d) applicants for a place in a nursing home (on waiting Ikt ar just admitted). In
chapter 13 we discussed soma conceptual models lo structure the determz~inantsin the
utilialion of care, such a3 the &denen model, and the concept of 'need'and 'dependency'.

Based on this review we decided Lo mnCinule wirh eigth clwstew

oil Ilar~ators for
dependency: hncthnal status, other indicatom for phpim1 hahthch,mentai health, -amtnornic status, housing, social slewark alrd Inforad care@vem. '%"be literature on
determinants of utilization has been explored in chapter 1st with three diEerent purmes: to
&elect the m a t relevant variables wthin each dwrer, to develop scales with proper statiSricaY
features (Rasch-scales] and to hesligalte the incermrrclarions between the di&ered $CAPS
within ane cluster and behueen cIustem. It is shown that these different kin& of
intcerccrrrebatiorrrs arc very imprltano SO that one w n postulate that 'every&iaing depndls with
e~ecphing" bmpamplles of such inlerrelated determinants are: the Q&)mL-smle (a Ruchscale of dewen items of both Insltrumental and gneneral aetuvities of daily Biving; a higher
score indicates less limitations) with weeks of sickness in the last year prcceeding the
interview (r =01.55; p<0.001), t ha: (/I)ADL-$caIe wiih mental functioning, exprwed by
Zung" depressionscale (s=0.40;p~O.ae)I)and the Abbreviated Menla! Test for dementia
[the trigher the g o r e the better: r=-0.30; p<0.0013. Nler this selection and conslructian of
determining variables we addressed the fiflh research-question in chapter 15. A large part of
t$is empirical analysis L b a e d on hogistic regression models.

-

A MIlrrUC-hype simulation madel

Part C aZ this study aka presents the simulation model which is referred to as a mollel with
Mullitiple Indicators and Multlple Causes, a so called MIMIC-model. This madel departs
from &heconcept of Wependencyr"which has been defined and discussed in chapter 131 and
introduces two latent camstrucks, representkg the physimeal and psychic dimensiuh of
dependency of the elderly. Measurement of dependency involves several conceptuail
problems (compare Wilkin, 1987). firtherrnore, dependency is a rather diffuse concepi and
iis definition is very mucb a function of the objectives for which it is required. In thls study
we bypothesized that pbysical as well as psychic aspects are invdved. In our apprach of
measuring these two dimens~onsof dependency we have lded to incorprate the empirical
dindings as reported in the literature (and discussed in chapter 14). Firstly Lhe relations
&tween various individual background variables and the resulting dependency rates is
established. In assessing dependency we considered age, sex, marital status, wio-economic
status, social network, housing, and a number of indicators for rnorbidily, impairment and
dhsability and psychic functioning, which variables are interrelated. Our approach has been
to specify a measurement and a suuaural model incluaing these causal variabla and these
incircators for physical and psychic dependency and to use LISREL to ~ t i r n a t a its
parameters and to test the goodness-of-tll (see chapter 153. The psychic dimerasion in the
self-assessment of heallh shows to become more imp~rtarrtthan the physical dimemion
when elderly progrw in the care continuum. In the resulting MIMIC-mdel the relation
between the two dimensions of depvendenq and use of services is also k i n g ael. In this
study the model b lhjlted to elderly livhg in the community and focuse$ on the use 0f
bmib care, district nursing and the psitiwe indicalion for adrnirtance in an old people's
hame (but still living independently because of wa~tinglists etcetera).
Ia &helast part of Phe study IUustrates how the model can be used to calculate the effecLs of
h a u t e demographic and other trends on the capaciiy of semces, This simulation of pssible
effects consists af two comecutive steps. Firsib, suppos~ngthat the relative number of uwn
(in percentage of the: population divided in age-groups) wil remain constant, it is pssible to
make a purely demographic prognosis sf the: number of users in 2000 (reference scenario).
Secondly, three different policies are quantified w t h respecl to the income psition, [be
strengthening of social networks and the use of private help. For the improvement of the
income position of elderly towards the year 2 0 we based ourselves orr the prognosis of

2%SmkI and Cultural Ramruislg Bureau fofonnuhting three wnado'ss: zero g a d a m
increm af 4.9% aand a
urn smnario d t h a totad, h c r m of 101% t m r & the year
X B O . PraposL for the strengthe~ingof the s;mi;al network and the u s of private help lack8
relliable wurms; we! ~ "amnario
r
with a 10% increm in both variables towasds the year
2BrM. It b shorn that the combmend effect of t h s e changes h the me sirwwtion of iE$e
elderlly will yield only a mderate mitigation of the increme In. use of health care aad s a P .
eavicm which b e p t d on purely deaopaphic porn&. The hmUy care yields the mast
pra&ing pfss~lbillliwfor policy altermtiva: the reference 8cemio lCar tM amice predicts
an i n a e a ~af 24.4%~~
however, ( B ) the kmprmement of income follawing the xw5muxn
accmdo will l m e r this with 1.7%, (b) the sfrengthenihlg of the w i a l network will yield a,
reduction of 1.1% and (c) the i n m e w of prkate services; will result in a further deereast: of
2.1%. Balancing thew effects agaislst the demographic trend r ~ u l t sin an increase in the
use of family care by 19.9%, k h g aJmrrst one FiRb less than mlculated in the reference
scenario. On the other hand, there are dmmt an effects whatsoever an the use of district
nursing. We conclulde that improvements in the social and woinomic situation of the elderky
will ady hawe moderate effects in relation to the large effects of ageing so that the toitel
casts al care far the elderly wiI1 hevihablyr r h .

