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VOORWOORD 

 

Deze rapportage bevat het verslag van een onderzoek naar de lange termijn 

gevolgen van de veranderingen in de eigen bijdrage regeling in de thuiszorg per 

januari 2004. 

Het onderzoek is uitgevoerd door ARGO Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van 

de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en met medewerking van 

Z-Org. 

 

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van STOOM (Stichting 

Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg). Daarnaast zijn we 

dank verschuldigd aan een aantal partijen.  

Ten eerste de vier organisaties voor thuiszorg die (ex-) cliënten hebben benaderd 

voor het onderzoek. Zij hebben een grote inspanning geleverd om het veldwerk 

volgens een uniform stramien te laten verlopen. Met name het aanschrijven van 

‘opzeggers’ heeft veel tijd van de organisaties gevraagd. 

Ten tweede bedanken we alle cliënten en ex-cliënten die de moeite hebben genomen 

om de vragenlijst in te vullen, in het bijzonder de respondenten die hebben 

meegewerkt aan een aanvullend mondeling interview. 

Bij het onderzoek is een begele idingscommissie ingesteld, bestaande uit A. van der 

Vlist (LOT/Xzorg), G. Abrahamse (PCOB namens CSO), S. Suvaal (Z-Org) en D. 

Tjalsma (NPCF). We willen de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor 

het meedenken met de opzet van het onderzoek en het commentaar op onderdelen 

van de rapportage. 
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SAMENVATTING 

 

 

 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2004 is de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ-zorg (thuiszorg) 

verhoogd. Dit leidde ertoe dat zo’n 15.000 mensen de thuiszorg hebben opgezegd. 

Maar dit is een deel van het verhaal. Alle cliënten met een indicatie voor zorg thuis 

(verpleging en verzorging), en dat zijn er meer dan 400.000 per jaar, hebben 

moeten zoeken naar een oplossing.  

Wat zijn de ervaringen van de mensen die achter de cijfers schuilgaan? Welke 

problemen komen zij tegen, welke oplossingen vinden zij daarvoor in de praktijk en 

wat is de aard en omvang de knelpunten waarvoor geen soelaas wordt gevonden? 

Dit vormde de vraagstelling van een onderzoek in opdracht van de Nederlandse 

Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de organisatie van zorgondernemers  

Z-Org (voorheen LVT). Het onderzoek werd uitgevoerd door ARGO Rijksuniversiteit 

Groningen. 

 

Onderzoeksgroep 

Het onderzoek vond plaats onder een aantal cliëntgroepen in de sector verpleging en 

verzorging. Er is onderscheid gemaakt naar cliënten in de leeftijdscategorieën 18-64 

jaar en 65 jaar en ouder, en naar cliënten met een chronische ziekte en een 

lichamelijke handicap. Daarnaast is een separaat onderzoek uitgevoerd onder 

mensen die de thuiszorg hebben opgezegd (zie verder). 

De gegevens zijn verzameld bij (ex-)cliënten van 4 thuiszorgorganisaties, verspreid 

over Nederland. De cliënten ontvingen reeds voor 1 januari 2004 thuiszorg. Voor het 

onderzoek onder opzeggers van thuiszorg werden alle mensen benaderd die voor 1 

januari 2004 in zorg waren, en tussen 1 januari en 31 december 2004 de thuiszorg 

definitief hebben opgezegd met als reden ‘financiën’.  

Aanvullend aan de schriftelijke enquête is een casusonderzoek onder 8 cliënten 

uitgevoerd. Daarin werden de onderwerpen uit de vragenlijst verder uitgediept, met 

als doel de kwantitatieve resultaten te illustreren met concrete voorbeelden. 
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Respons cliënten thuiszorg 

Er was sprake van een respons van bijna 42% bij de cliënten van thuiszorg (n=519).  

Toetsing van de respons naar instelling levert op dat er geen selectieve uitval heeft 

plaatsgevonden op geslacht. Wel blijkt dat ouderen wat vaker hebben meegedaan 

aan het onderzoek dan mensen tussen 18-64 jaar. Dit vormt echter geen probleem 

omdat er toch al een weging moest worden toegepast om een representatieve 

steekproef te verkrijgen.  

Samenvattend kunnen we stellen dat de gewogen steekproef een goed beeld geeft 

van de clientèle van verzorging en verpleging thuis anno 2005. 

 

De thuiszorg op het moment van onderzoek 

Het gaat in deze onderzoeksgroep om cliënten die langdurig hulp van de thuiszorg 

ontvangen: ruim de helft van de respondenten is ten tijde van het onderzoek 5 jaar 

of langer cliënt. Veruit de meeste respondenten onvangen ten tijde van het 

onderzoek huishoudelijke verzorging (88.4%). Eén vijfde ontvangt persoonlijke 

verzorging (21.9%), bijna 8% ontvangt verpleging. Ruim 5% van de respondenten 

ontvangt naast verzorging/verpleging ook nog ondersteunende begeleiding.  

Bij ongeveer driekwart van de cliënten zijn geen veranderingen opgetreden door de 

verhoging van de eigen bijdrage in 2004. Ruim 9% geeft aan minder zorg te 

ontvangen dan in januari 2004.  

 

Mantelzorg 

Ongeveer eenderde van de cliënten krijgt onbetaalde hulp van mensen uit de eigen 

omgeving. Bij oudere chronisch zieke cliënten wordt het minst vaak mantelzorg 

aangetroffen, bij jongere cliënten met een lichamelijke handicap het meest frequent 

(23.1% vs. 49.5%). 

Het gaat meestal om mantelzorg bij huishoudelijke verzorging (31.4%). Mantelzorg 

op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging komt bij ongeveer 4% van 

de cliënten voor.  
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Eigen bijdrage 

In totaal is tweederde van alle cliënten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. 

Cliënten jonger dan 65 jaar, chronisch zieken voorop, geven in grotere mate aan 

meer eigen bijdrage te zijn gaan betalen. Bij een groot deel van de cliënten waarbij 

de eigen bijdrage is verhoogd, is sprake geweest van verdubbeling of meer (79.6%).  

Cliënten die een hogere eigen bijdrage zijn gaan betalen, hebben ook op andere 

terreinen te maken met (verhoging van) eigen bijdragen. Een hogere eigen bijdrage 

voor thuiszorg leidt niet tot lagere bijdragen op andere terreinen. 

Bij de groep cliënten jonger dan 65 zien we over nagenoeg de hele linie de sterkste 

cumulatieve effecten, met uitzondering van de bijdrage voor medicijnen. Hiervan 

ondervinden chronisch zieke cliënten het meeste last. 

 

Oplossingen 

Bijna driekwart van de cliënten < 65 met een chronische ziekte geeft aan dat de 

maatregelen gevolgen heeft gehad en dat men hiervoor oplossingen heeft gezocht. 

De groep die de minste gevolgen heeft ondervonden zijn oudere cliënten met een 

lichamelijke handicap. 

De belangrijkste oplossingen zijn financieel van aard. Over de gehele groep 

thuiszorgcliënten geeft 30% aan te bezuinigen op andere zaken. De consequenties 

zijn het grootst voor de cliënten onde de 65. 

Er is nauwelijks bezuinigd door de omvang van de thuiszorg te verminderen: in 

totaal heeft 3.4% om minder thuiszorg gevraagd. Cliënten < 65 hebben wat vaker 

om vermindering van de thuiszorg gevraagd. Dit wordt door 6-8% van deze cliënten 

aangegeven. Zeer weinig cliënten overwegen dan ook om met de thuiszorg te 

stoppen (2.1%). 

 

Financiële gevolgen 

De belangrijkste bezuinigingen vinden plaats op het gebied van uitstapjes, 

abonnementen, cadeautjes en kleding (tussen de 20-30%). Bijna één op de acht 

cliënten bezuinigt op dagelijkse levensbehoeften. Voor cliënten onder de 65 jaar met 

een chronische ziekte is dit één op 3.5. 
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De bekendheid met de mogelijkheden van financiële compensatie is 74%.  

Cliënten < 65 zijn beter op de hoogte dan ouderen. Ook het gebruik, uitgedrukt als 

het percentage van de totale thuiszorgpopulatie, van deze maatregelen ligt bij deze 

cliënten hoger. Ongeveer één op de 3 cliënten maakt gebruik van een 

compenserende maatregel. 

Al met al denkt 37% van de cliënten de gevolgen van de verhoging van de eigen 

bijdrage op lange termijn te kunnen opvangen. Bijna 10% denkt dit niet lang vol te 

houden; 53% ‘weet het niet’. Cliënten jonger dan 65 jaar zijn hierover beduidend 

minder optimistisch dan ouderen.  

 

Overige gevolgen: relaties en welbevinden 

De verhoging van de eigen bijdrage heeft niet alleen directe financiële gevolgen, 

maar levert ook op andere levensgebieden spanningen op. Cliënten voelen door de 

verhoging van de eigen bijdragen meer afhankelijkheid van partner/familie (20.6%). 

Cliënten geven aan minder vertrouwen in de toekomst (27.4%); 8% denkt het niet 

lang meer zelf te redden. Ongeveer 1 op de 7 cliënten zegt zich iedere dag zorgen te 

maken. Eenzelfde proportie van de thuiszorgcliënten zegt dat de verhoging van de 

eigen bijdrage heeft geleid tot vermindering van de sociale participatie en meer 

eenzaamheid. 

Wat betreft de verschillende doelgroepen zien we overal het patroon dat cliënten 

onder de 65 jaar meer gevolgen aangeven dan ouderen, en dat binnen dezelfde 

leeftijdsgroep chronisch zieken meer gevolgen aangeven dan mensen met een 

lichamelijke handicap. De grootste afwijkingen van het gemiddelde beeld zijn bij 

chronisch zieken: men heeft minder vertrouwen in de toekomst, maakt zich meer 

zorgen, en er is sprake van meer onzekerheid en in de put zitten. 

 

Gevolgen voor de mantelzorg 

Cliënten met mantelzorg geven in grote mate aan zich door de verhoging van de 

eigen bijdrage in de thuiszorg afhankelijk van partner/familie te voelen. Cliënten met 

mantelzorg hebben meer hulp uit de eigen omgeving gekregen (30.4%). De druk op 

de mantelzorg is naar het oordeel van de respondenten door de maatregelen 

vergroot. Eén op de acht cliënten met mantelzorg geeft aan dat de mantelzorg is 

overbelast.  
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ONDERZOEK ONDER OPZEGGERS VAN THUISZORG 

 
Opzeggers 

Voor het onderzoek onder opzeggers van thuiszorg werden bij de vier deelnemende 

thuiszorg-organisaties alle mensen benaderd die voor 1 januari 2004 in zorg waren, 

en tussen 1 januari en 31 december 2004 hebben opgezegd met als reden 

‘financiën’. Het benaderen van de groep opzeggers was om een aantal redenen 

lastig. De uiteindelijke respons bedroeg 29% (n=172). Op basis van vergelijking met 

ander onderzoek concluderen we vooralsnog dat de respons een goed beeld geeft 

van de groep mensen die in 2004 de thuiszorg om financiële redenen hebben 

opgezegd. In bijna alle gevallen hebben deze mensen de huishoudelijke verzorging 

opgezegd, soms in combinatie met persoonlijke verzorging (15.9%), verpleging 

(12.9%) of ondersteunende begeleiding (13.5%). Meer dan de helft van de 

opzeggers woont samen (57.6%). Één op de 5 respondenten is gehuwd en heeft 

inwonende kinderen. In vergelijking met de cliënten van thuiszorg zien we dat de 

opzeggers een hoger opleidings- en inkomensniveau hebben.  

In vergelijking met de cliënten in dit onderzoek blijkt dat de opzeggers op een aantal 

kenmerken geen doorsnee van de cliënten in thuiszorg vormen. Men beschikt over 

meer materiële en sociale hulpbronnen. 

 

Oplossingen 

Het merendeel van de opzeggers heeft de oplossing gevonden in het inschakelen van 

hulp uit de omgeving of particuliere hulp. Één op de 7 opzeggers probeert het met 

minder uren te redden. 

 

Gevolgen 

De toegenomen afhankelijkheid van partner/familie wordt door de opzeggers het 

meest vaak naar voren gebracht. Opvallend is verder dat bijna een kwart van de 

respondenten aangeeft dat er ‘niets is veranderd’.  

In vergelijking met de cliënten die een hogere eigen bijdrage zijn gaan betalen treedt 

een aantal verschillen op. Ten eerste geven de opzeggers in grotere mate aan dat er 

een toename in het gevoel van afhankelijkheid is opgetreden. Men krijgt dan ook 

meer hulp uit de sociale omgeving (36.5% vs. 18.1% bij de cliënten thuiszorg). De 

gevolgen voor de partner en familie lijken voor de opzeggers sterker dan voor de 

cliënten. 
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De opzeggers rapporteren beduidend vaker dat er sprake is van overbelasting van de 

mantelzorg en het uitvoeren van taken door de mantelzorg die beter door de 

thuiszorg kunnen worden gedaan. Bij de cliënten ligt dit op ongeveer 15%; bij de 

opzeggers op 26%. 

In vergelijking met de mensen die cliënt van thuiszorg zijn gebleven, zien we dat de 

groep opzeggers sterkere effecten voor het welbevinden naar voren brengt. 

Verminderd vertrouwen in de toekomst en ‘zich zorgen maken’ worden bij de 

opzeggers beduidend vaker aangetroffen. 
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 

In 2004 is een aantal kabinetsmaatregelen genomen met directe gevolgen voor 

mensen met een zorgvraag. Een maatregel springt in het oog omdat deze – naast 

financiële gevolgen -  in sterke mate de kwaliteit van leven van mensen met een 

zorgvraag kan bepalen: de verhoging van de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ-

zorg (thuiszorg) per 1 januari 2004.  

De eigen bijdrage per uur werd in 2004 verhoogd van €4,60 naar €11,80. De 

minimum bijdrage per vier weken bedraagt €16,-. Dit kan oplopen tot een 

maximumbedrag van €528,20 per vier weken (prijspeil 2004). De verhoogde eigen 

bijdrage voor extramurale zorg geldt ook voor het persoonsgebonden budget. Met 

name de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging is sterk verhoogd en 

bedraagt 60% van het bruto PGB. 

De praktische gevolgen van de kabinetsmaatregelen, de uitwerking op het dagelijks  

leven en de keuzes die men daarin maakt, zijn niet zichtbaar. Zo wijst onderzoek in 

opdracht van VWS uit dat zo’n 15.000 mensen de thuiszorg hebben opgezegd. Dit is 

echter maar een klein deel van het verhaal. Alle cliënten met een indicatie voor zorg 

thuis (verpleging en verzorging), en dat zijn er meer dan 400.000 per jaar, hebben 

moeten zoeken naar een oplossing.  

Wat zijn de ervaringen van de mensen die achter de cijfers schuilgaan? Welke 

problemen komen zij tegen, welke oplossingen vinden zij daarvoor in de praktijk en 

wat is de aard en omvang de knelpunten waarvoor geen soelaas wordt gevonden? 

 

1.2 Vraagstelling 

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft ARGO 

Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een beeld te schetsen van de gevolgen van 

deze maatregelen voor mensen met een zorgvraag sinds de invoering van een aantal 

maatregelen per 1 januari 2004. 
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Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat de NPCF begin 2004 heeft laten 

doen naar de eerste effecten van de verhoging van de eigen bijdrage voor de 

thuiszorg. Uit dit onderzoek bleek dat de verhoging vooral een probleem was voor 

mensen die net boven het minimuminkomen zitten.  

 

In dit onderzoek gaat het om het in beeld brengen van de gevolgen voor het 

dagelijks leven. Concreet luidt de vraagstelling: 

• Wie worden er getroffen door de maatregelen? 

• Wat zijn de gevolgen van genoemde maatregelen voor het dagelijks leven van 

deze mensen? 

• Wat is de aard en omvang van de knelpunten die door deze maatregelen zijn 

ontstaan? 

• Welke oplossingen worden gevonden? 

 

Het onderzoek vindt plaats onder de belangrijkste cliëntgroepen van de thuiszorg in 

de sector verpleging en verzorging.  

 

1.3 Visie op de vraagstelling 

De in dit onderzoek gekozen aanpak is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.  

Ten eerste acht  de opdrachtgever het van belang om kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek te combineren. Daarom worden zowel cijfermateriaal als individuele 

situaties in beeld gebracht.  

Ten tweede is van belang om de aanpak te richten op een aantal doelgroepen. De 

gevolgen van de maatregelen pakken naar verwachting verschillend uit bij 

verschillende groepen cliënten. Vanuit de NPCF is voorgesteld om het onderzoek 

breed in de sector verpleging en verzorging uit te voeren. Concreet beogen wij 

onderzoek bij de volgende groepen:  

• ouderen thuis  

• chronisch zieken (thuis) 

• mensen met een lichamelijke handicap (thuis 

• (vertegenwoordigers van) (thuiswonende) mensen met een verstandelijke 

handicap 
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Met deze doelgroepen wordt de betekenis van de maatregelen zichtbaar voor 

mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het onderzoek levert een beeld op 

van zowel zelfredzame cliënten als hen die wellicht minder in staat zijn om een 

oplossing te regelen. 

 

Ten derde is het van belang om niet alleen de zorgvrager zelf, maar ook de gevolgen 

voor de mantelzorg zichtbaar te maken. Dit vindt mede plaats met behulp van een 

casusonderzoek onder een aantal respondenten, waarin ook het perspectief van de 

mantelzorg wordt betrokken. 

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het perspectief van de cliënt en de gevolgen 

die hij/zij toeschrijft aan de verhoging van de eigen bijdrage. Hoe gaat het met 

mensen die thuiszorg nodig hebben en welke gevolgen schrijven zij zelf toe aan de 

verhoogde eigen bijdrage? Deze maatregel is begin 2004 van kracht geworden. 

Daardoor kunnen herinneringseffecten en interpretaties van de cliënt een rol spelen. 

Dit hebben we zoveel mogelijk getracht te voorkomen door de respondenten steeds 

te laten inzoomen op de gevolgen van de verhoogde eigen bijdrage.  

 

1.4 Opbouw van de rapportage 

De rapportage is als volgt opgebouwd. Eerst gaan we in op de methode van 

onderzoek en de onderzoeksgroep die voor dit project is verworven. Daarna worden 

de resultaten in twee hoofdstukken gepresenteerd, voor de cliënten van thuiszorg en 

de opzeggers apart. Daarbij worden de resultaten van de enquête geïllustreerd aan 

de hand van de aanvullende interviews. 

In het slothoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat.
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2. AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Er wordt 

achtereenvolgens ingegaan op het veldwerk, de gerealiseerde respons en de 

representativiteit van de uiteindelijk verkregen onderzoeksgroep. 

 

2.2 Veldwerk 

De gegevens zijn verzameld bij (ex-)cliënten van 4 thuiszorgorganisaties, verspreid 

over Nederland. De beoogde doelgroepen (chronisch ziek, handicap) konden niet uit 

de registratiesystemen van de deelnemende organisaties worden getrokken. Daarom 

is gekozen voor random steekproeftrekking, gestratificeerd op basis van leeftijd.  

Voor het onderzoek onder opzeggers van thuiszorg werden alle mensen benaderd die 

voor 1 januari 2004 in zorg waren, en tussen 1 januari en 31 december 2004 de 

thuiszorg definitief hebben opgezegd met als reden ‘financiën’.  

De beoogde steekproeven staan in de tabel hieronder. 

 
Tabel 1: Beoogde steekproeven 
 Beoogd 
Jonger dan 18 jaar n = 150 per organisatie = 600 
18-64 jaar n = 150 per organisatie = 600 
65 jaar en ouder n = 150 per organisatie = 600 
Opzeggers vanaf 1 jan 2004 n = 150 per organisatie = 600 
  

 
De steekproeven werden getrokken uit het cliëntenbestand van de thuiszorg van de 

sector verzorging en/of verpleging per juli 2005. De cliënten moesten voor 1 januari 

2004 reeds in zorg zijn, omdat men anders de gevolgen van de maatregelen niet had 

ondervonden. Cliënten die alleen de functies ondersteunende of activerende 

begeleiding afnemen zijn niet in het onderzoek betrokken.  

 
2.3 Vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit gestructureerde en open vragen. Er was veel ruimte voor 

het opschrijven van eigen ervaringen. De vragenlijst werd in juni en juli 2005 

verspreid. Na ongeveer 7 dagen ontving men een reminder.  



Onderzoek gevolgen verhoging eigen bijdrage thuiszorg – januari 2006 - ARGO RUG  12 

 

Respondenten verstuurden de vragenlijst kosteloos naar het onderzoeksbureau. 

Enkele vragenlijsten die na 1 augustus 2005 binnenkwamen werden niet meer 

verwerkt. 

 

2.4 Respons cliënten thuiszorg 

Er was sprake van een respons van bijna 42% bij de cliënten van thuiszorg (n=519). 

De respons onder ouders van jeugdige cliënten was echter zeer laag: slechts 3 

cliënten hebben gereageerd op de oproep om mee te doen. 

De verschillende steekproeven waren random getrokken uit het cliëntenbestand. Om 

de representativiteit te onderzoeken is de uiteindelijke respons vergeleken met het 

steekproefkader.  

 

Tabel 2: Respons cliënten thuiszorg 

  Steekproef   Respons   
 n % n % 
Vrouwen 925 74.7 398 76.7 
Mannen 314 25.3 121 23.3 
Jonger dan 18 jaar 39 3.1 3 0.6 
18- 64 jaar 582 47.0 221 42.9 
65 jaar en ouder 618 49.9 291 56.5 
Totaal 1239  519  

 

Het bleek niet mogelijk om een groep cliënten jonger dan 18 jaar samen te stellen. 

Deze cliënten blijken bij de betreffende organisaties in zeer geringe mate in zorg te 

zijn. Daarnaast is er bij deze groep sprake van een zeer lage respons. Het onderzoek 

heeft derhalve betrekking op volwassen cliënten van thuiszorg. 

Toetsing van de respons naar instelling levert op dat er geen selectieve uitval heeft 

plaatsgevonden op geslacht. Wel blijkt dat ouderen wat vaker hebben meegedaan 

aan het onderzoek dan mensen tussen 18-64 jaar. Dit vormt echter geen probleem 

omdat er een weging zal worden toegepast met als doel een representatieve 

steekproef te verkrijgen. Bij de presentatie van de resultaten komen we hier op 

terug.  

 

2.5 Aanpak van de analyse 

Met het onderzoek willen we uitspraken doen over de gevolgen van 

overheidsmaatregelen voor mensen die verzorging en/of verpleging van de thuiszorg 

krijgen. Daarnaast wordt nagegaan of een aantal specifieke groepen te maken heeft 

met specifieke gevolgen van de maatregelen. In de presentatie van de analyse zullen 

we het volgende stramien hanteren. Allereerst worden gegevens voor de 
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representatieve steekproef ‘cliënten van thuiszorg’ gepresenteerd. Vervolgens wordt 

per onderwerp ingegaan op de specifieke gevolgen voor mensen jonger dan 65 jaar, 

ouderen (65+), chronisch zieken en mensen met een lichamelijke handicap.  

De resultaten voor opzeggers worden in een separaat hoofdstuk gepresenteerd. In 

een samenvatting worden de resultaten voor de verschillende cliëntgroepen op een 

rijtje gezet. 

 

 

2.6 Samenstelling representatieve steekproef door weging 

Er is sprake van een oververtegenwoordiging van de groep cliënten onder de 65 jaar. 

Dit is gedaan om binnen deze groep goede analyses te kunnen uitvoeren. Om 

uitspraken te kunnen doen over de cliënten verzorging/verpleging als geheel zullen 

we de gegevens van de groep cliënten van 65 jaar en ouder zwaarder laten 

meetellen. Op basis van gegevens van Hoeksma e.a. (2004) gaan we ervan uit dat 

het aandeel 65+ bij de cliënten thuiszorg 77% bedraagt. Daarom is een 

wegingsfactor van 2.5 voor de respondenten van 65 jaar en ouder toegepast.  

Wanneer de gewogen onderzoeksgroep wordt vergeleken met gegevens van het SCP 

blijkt dat de gemiddelde leeftijd bij onze groep iets hoger ligt dan bij van Campen 

e.a. (2004): 73.2 jaar vs. 69 jaar in een onderzoek waarbij gegevens van de 

indicatiestelling verpleging/verzorging zijn gehanteerd. Dat is verklaarbaar, omdat 

cliënten bij aanvang van de zorg jonger zullen zijn, en omdat in ons onderzoek geen 

enkele jongere cliënt meedoet. In vergelijking met De Klerk (2005) is er in onze 

steekproef sprake van een wat hoger percentage alleenstaanden (72% vs. 61% bij 

SCP) en een wat lager aandeel van de cliënten < 50 jaar (9% vs. 16% bij SCP). Dit 

is verklaarbaar omdat wij ons alleen hebben gericht op cliënten met de functies 

verpleging en verzorging. Cliënten die functies op het gebied van begeleiding 

afnemen zijn gemiddeld jonger. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de gewogen steekproef een goed beeld geeft 

van de clientèle van verzorging en verpleging thuis anno 2005. 

 

2.7 De doelgroepen binnen het onderzoek 

Er worden in dit onderzoek 4 verschillende groepen onderscheiden. De beoogde 

doelgroep ‘ouders met een chronisch ziek/gehandicapt kind’ kon uiteindelijk niet in 

het onderzoek worden gerealiseerd.  
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In de volgende tabel worden enkele algemene kenmerken van de gewogen 

steekproef en de doelgroepen gepresenteerd. 

 

Tabel 3: Kenmerken van de cliënten 

 CZ 65- (*)   LG 65- (**) CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Opleidingsniveau 

• geen, lager, LBO 
• middelbaar 
• hoger/WO 

 
50.8 
34.9 
14.3 

 
66.7 
23.8 
9.5 

 
72.1 
21.3 
6.6 

 
76.7 
17.2 
6.0 

 
66.4(***) 

24.5 
9.1 

Geslacht      
 % vrouwen 81.4 71.2 83.8 73.4 78.8 
 % mannen 18.6 28.8 16.2 26.6 21.2 
Samenlevingsvorm      
 % alleenstaand 64.1 75.0 71.9 78.0 73.0 
 % samenwonend 35.9 25.0 28.1 22.0 27.0 
Gemiddelde leeftijd 52.9 52.5 78.1 81.6 73.2 
% met mantelzorg 51.9 59.1 37.2 42.4 42.9 
Totaal bruto huish inkomen 

• <€13520 
• €13520 - €20000 
• >€20000 

 
52.2 
26.1 
21.8 

 
60.0 
21.7 
18.3 

 
47.7 
35.1 
17.1 

 
47.3 
43.0 
9.7 

 
49.2 
35.1 
15.7 

Vragenlijst door cliënt 
ingevuld (evt. met ander) 

 
85.2 

 
59.5 

 
72.5 

 
61.6 

 
69.5 

Totaal n 129 66 143 118 489 
(*) CZ = chronisch ziek (**) LG = lichamelijke handicap (***) cursief = significant verschil tussen 
subgroepen (p<.05) 
 

De groep LG 65+ bevat mensen die thuiszorg ontvangen wegens een lichamelijke 

handicap of verminderde zelfredzaamheid door ouderdom. Chronisch zieken van 65 

jaar en ouder zijn echter als aparte groep geanalyseerd. 

Een groot aantal cliënten heeft de vragenlijst zelf of samen met een mantelzorger 

ingevuld. Bij mensen met een lichamelijke handicap ligt dit percentage lager. Zij 

hebben relatief vaak de vragenlijst door een ander in laten vullen. In de instructie 

was nadrukkelijk vermeld dat de vragen moesten worden beantwoord vanuit het 

perspectief van de cliënt van de thuiszorg. Er zijn geen aanwijzingen gevonden om te 

veronderstellen dat dit tot verwarring heeft geleid. 

 
2.8 Casusonderzoek 

Aanvullend aan het vragenlijstonderzoek zijn mondelinge interviews afgenomen in 8 

cliëntsituaties. Het doel van dit casusonderzoek was dieper in te gaan op de situatie 

van de cliënt en de concrete gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage. In de 

rapportage worden de kwantitatieve gegevens geïllustreerd aan de hand van dit 

casusonderzoek. In de bijlage worden de cliëntsituaties kort omschreven. 
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3. RESULTATEN 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord. Wie zijn er door de 

maatregelen getroffen? Wat zijn de gevolgen en welke oplossingen worden 

gevonden? De resultaten worden steeds gepresenteerd voor de gewogen 

representatieve steekproef én de verschillende groepen.  

De verschillen zijn getoetst op statistische significantie (p<.05), Significante 

verschillen tussen de onderscheiden groepen zijn cursief gedrukt. Waar mogelijk 

worden de gegevens geïllustreerd aan de hand van het casusonderzoek. 

 

3.2 De thuiszorg op het moment van onderzoek 

Veruit de meeste respondenten ontvingen ten tijde van het onderzoek huishoudelijke 

verzorging (88.4%). Eén vijfde ontvangt persoonlijke verzorging (21.9%), bijna 8% 

ontvangt verpleging. Ruim 5% van de respondenten ontvangt naast 

verzorging/verpleging ook nog ondersteunende begeleiding. Het aandeel van deze 

functie is het grootst bij de groep chronisch zieken jonger dan 65 jaar (11.8%). 

Het gaat in deze onderzoeksgroep om cliënten die langdurig hulp van de thuiszorg 

ontvangen: ruim de helft van de respondenten is ten tijde van het onderzoek 5 jaar 

of langer cliënt. 

Welke veranderingen zijn er volgens deze cliënten sinds 1 januari 2004 in de 

thuiszorg opgetreden? 

 

Tabel 4: Thuiszorg en veranderingen in de thuiszorg sinds 2004 

 CZ 65-   LG 65- CZ 65+  LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Verandering sinds 1-1- 04      
Nee 71.4 73.0 68.9 80.3 73.6 
Krijgt minder zorg 16.7 14.3 9.7 4.6 9.3 
Krijgt meer zorg 11.1 12.7 21.4 15.1 17.0 
Totaal n 129 66 143 118 489 

 

Bij ongeveer driekwart van de cliënten zijn geen veranderingen opgetreden door de 

maatregelen in de thuiszorg. Ruim 9% geeft aan minder zorg te ontvangen dan in 

januari 2004. De verschillen tussen 65+ en 65- zijn significant (Chi2=31,9; p=.00). 

Ongeveer 1 op de 6 van de cliënten <65 jaar geeft aan minder zorg te ontvangen.   
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3.3 Mantelzorg 

Ongeveer eenderde van de cliënten krijgt onbetaalde hulp van mensen uit de eigen 

omgeving. Bij oudere chronisch zieke cliënten wordt het minst vaak mantelzorg 

aangetroffen, bij cliënten <65 met een lichamelijke handicap het meest frequent 

(23.1% vs. 49.5%). 

Het gaat meestal om mantelzorg bij huishoudelijke verzorging (31.4%). Mantelzorg 

op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging komt bij ongeveer 4% van 

de cliënten voor. Steeds geldt dat de groep gehandicapte cliënten jonger dan 65 het 

vaakst mantelzorg rapporteren en de groep oudere chronisch zieken het minst vaak. 

 

3.4 Eigen bijdrage 

Hoe is de verandering in de eigen bijdrageregeling uitgepakt bij de diverse 

doelgroepen? In onderstaande tabel is weergegeven bij hoeveel personen er sprake 

is geweest van een verhoging. Binnen deze groep is onderzocht hoe groot de 

verhoging van de eigen bijdrage is geweest. 

 

Tabel 5: Mate van verhoging eigen bijdrage 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Betaal meer eigen bijdrage 
voor dezelfde thuiszorg 

78.2 71.2 62.1 61.3 65.2 

Eigen bijdrage is minder 
dan verdubbeld 

20.4 31.4 36.5 46.2 35.6 

Eigen bijdrage is ongeveer 
verdubbeld 

36.6 25.7 24.2 26.9 27.8 

Eigen bijdrage is meer dan 
verdubbeld 

43.0 42.9 39.3 26.9 36.7 

Gemiddelde e.b. per maand €59 €63 €44 €45 €49 
Totaal n 93 35 178 130 436 

 

In totaal is tweederde van alle cliënten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. 

Cliënten onder de 65, chronisch zieken voorop, geven in grotere mate aan meer 

eigen bijdrage te zijn gaan betalen. Bij de groep chronisch zieken <65 wordt relatief 

vaker aangegeven dat de eigen bijdrage (meer dan) verdubbeld is. Bij een groot deel 

van de cliënten waarbij de eigen bijdrage is verhoogd, is sprake geweest van 

verdubbeling of meer (79.6%). In totaal kan worden gesteld dat voor 62% van alle 

chronisch zieke cliënten van 65 jaar en jonger de eigen bijdrage (meer dan) 

verdubbeld is. 
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Naast een hogere eigen bijdrage in de thuiszorg kunnen cliënten te maken hebben 

gehad met eigen bijdragen op andere terreinen. In onderstaande tabel zijn de 

gegevens gepresenteerd voor alle cliënten. 

 

Tabel 6: Last van andere eigen bijdrage regelingen 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Hogere eigen bijdrage 
fysiotherapie 

19.2 13.2 12.1 16.7 15.1 

Afname individuele 
huursubsidie 

33.0 26.4 29.5 18.9 26.4 

Afschaffing vergoeding 
ziekenvervoer 

34.8 30.2 33.2 21.6 29.4 

Hogere eigen bijdrage 
medicijnen 

60.6 35.8 49.6 36.6 46.1 

N 109 53 86 74 322 

 

In hoeverre is er sprake van cumulatie van eigen bijdrageregelingen? Daarvoor is 

binnen de groep cliënten met een hogere eigen bijdrage voor de thuiszorg nagegaan 

of ze last hebben van andere maatregelen. 

 

Tabel 7: Cumulatieve effecten 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
% last van hogere e.b. én …      
Hogere eigen bijdrage 
fysiotherapie 16.0 21.2 11.6 12.3 14.6 

Afname individuele 
huursubsidie 

35.3 37.4 31.1 21.7 29.9 

Afschaffing vergoeding 
ziekenvervoer 

35.3 33.3 31.2 26.5 30.9 

Hogere eigen bijdrage 
medicijnen 

62.4 41.4 54.3 29.2 47.5 

N 85 33 55 42 215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Faber(*), 78 jaar en woonachtig in Friesland krijgt elke dag thuiszorg 

bij het aan- en uitrekken van de steunkousen; drie keer per week krijgt ze hulp 

bij het wassen. Hiervoor betaalt ze een eigen bijdrage van €253 per maand. 

Mevrouw Faber: ‘Ik maak gebruik van de rolstoeltaxi en nu zijn de regels voor 

het ziekenvervoer veranderd. Ik heb er informatie over opgevraagd maar daar 

heb ik niets op gehoord. Ik ben één keer met de rolstoeltaxi naar Dokkum 

geweest, heen moest ik €21 betalen. De taxichauffeur die me terugbracht vond 

dit tarief te gek en bracht €6 in rekening. 

Ze laat weten dat ze geen extra hulp of andere dingen vraagt. “Ik ben bang dat 

het meteen financiële consequenties heeft. Maar ja, uiteindelijk kom je nergens meer.” 

 

(*) de namen in de fragmenten zijn gefingeerd 
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De aantallen in deze tabel verschillen niet erg sterk van de vorige: de percentages 

liggen op gelijke hoogte of zijn iets hoger. Dat betekent dat er bij cliënten met een 

hogere eigen bijdrage even vaak andere eigen bijdragen worden betaald als bij de 

cliënten waar de eigen bijdrage voor thuiszorg gelijk bleef of verminderde. Anders 

gezegd: een hogere eigen bijdrage voor thuiszorg leidt niet tot lagere bijdragen op 

andere terreinen. 

Bij de groep cliënten jonger dan 65 jaar zien we over nagenoeg de hele linie de 

sterkste cumulatieve effecten, met uitzondering van de bijdrage voor medicijnen. 

Hiervan ondervinden chronisch zieke cliënten het meeste last. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Oplossingen 

We gaan nu in op de wijze waarop men de verhoging van de eigen bijdrage voor de 

thuiszorg heeft getracht op te lossen. Eerst worden de algemene gevolgen 

onderzocht: wat is er voor de cliënten veranderd door deze regeling? Daarna 

bekijken we de specifieke gevolgen op het gebied van financiën, welbevinden, 

relaties en de gevolgen voor de kwaliteit van de thuiszorg en voor de mantelzorg. 

 

Tabel 8: Oplossingen 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Geen gevolgen, er is niets veranderd. Ik kan de 
verhoging financieel opvangen 

25.6 28.8 47.6 58.5 46.5 

Ik heb minder uren thuiszorg gevraagd 7.8 6.1 2.1 2.5 3.4 
Ik bezuinig op andere zaken 43.4 43.9 28.0 23.7 30.1 

Ik krijg meer hulp van partner, familie, buren 6.2 4.5 0.7 3.4 2.8 
Particuliere, goedkopere hulp ingeschakeld           
Totaal n 129 66 143 118 489 

Meer dan 1 antwoord mogelijk, totalen >100% 

Mevrouw Faber heeft last van een ernstige vorm van fibromyalgie. Samen met 

haar partner, dhr. Dommel, probeert ze ondanks haar aandoening toch actief 

te blijven in haar sociale leven. Ze bezoekt één keer per maand een soos, maar 

daar moest ze onlangs onverwacht een contributie van € 10,- betalen in plaats 

van € 5. Als deze verdubbeling blijft zal ze haar lidmaatschap van de soos 

moeten opzeggen.  

Mevrouw Faber en haar partner gaan ook wekelijks samen naar de gymnastiek. 

Hiervoor moet inmiddels €16,- per maand betaald worden. 

Mevrouw Faber:  “Hopelijk hoeven we dit niet op te geven, want de gymnastiek 

en de soos zijn de enige momenten dat we de deur uitkomen.” 
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Voor meer dan de helft van de cliënten van thuiszorg hebben de maatregelen tot 

veranderingen geleid. De groep die de minste gevolgen heeft ondervonden zijn 

oudere cliënten. Bijna driekwart van de cliënten <65 met een chronische ziekte geeft 

aan dat de maatregelen gevolgen heeft gehad en dat men hiervoor oplossingen heeft 

gezocht.  

De belangrijkste oplossingen zijn financieel van aard. Over de gehele groep 

thuiszorgcliënten geeft 30% aan te bezuinigen op andere zaken. De consequenties 

zijn het grootst voor cliënten onder de 65 jaar. 

In totaal heeft 3.4% om minder thuiszorg gevraagd. Cliënten <65 hebben vaker om 

vermindering van de thuiszorg gevraagd. Dit wordt door 6-8% van deze cliënten 

aangegeven. Bij deze groepen lijkt de hulp van thuiszorg te hebben plaatsgemaakt 

voor meer hulp van partner en familie, maar deze hulp kan de vermindering in 

thuiszorg vaak niet volledig compenseren. Veel mensen moeten het al met al doen 

met minder hulp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Opvallend is verder dat in geen enkel geval goedkopere particuliere hulp wordt 

aangegeven als gevolg van de maatregelen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Wijnja, 82 jaar oud en woonachtig in Friesland, krijgt thuiszorg nadat 

ze lelijk gevallen is. Op de vraag hoe mevrouw Wijnja de verhoging van de 

eigen bijdrage opvangt geeft ze het volgende antwoord: ‘Ik probeer zoveel 

mogelijk te bezuinigen, maar er blijven altijd bepaalde kosten. Mijn AOW is zo 

laag dat ik niet meer rond kan komen. Het tekort wat ik elke maand heb vul ik 

aan vanuit mijn spaargeld.’  

Mevrouw Prins: ‘Ik ben 77 jaar en kan echt niet meer op een trapje of een 

stoel om het werk te doen. In het begin deed ik dat wel maar het werd me te 

gevaarlijk. Nu doe ik iedere dag iets. Veel moet ik laten liggen. Het komt er wel 

op neer dat mijn huis hier en daar vervuilt. Soms denk ik erover om de 

thuiszorg maar op te zeggen en me in te schrijven voor een zorgcentrum. 

Terwijl het juist mijn bedoeling was om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.’  
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3.6 Financiële gevolgen 

Waarop heeft men bezuinigd? In onderstaande tabel wordt deze vraag beantwoord, 

waarbij de resultaten in volgorde van frequentie in de totale groep zijn weergegeven. 

 

Tabel 9: Waarop wordt bezuinigd? 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Uitstapjes, vakanties 45.0 30.3 31.5 16.1 28.1 
Abonnementen  34.1 34.8 25.9 22.9 26.8 
Bloemen, planten, cadeautjes 39.5 28.8 22.4 17.8 23.9 
Kleding 39.5 25.8 19.6 16.9 22.2 
Concert/theater/bioscoop/restaurants 31.0 19.7 16.8 12.7 17.8 
Lidmaatschappen van verenigingen en clubs 20.2 15.2 13.3 8.5 12.8 
Eerste levensbehoeften - boodschappen  29.5 18.2 9.8 5.9 12.1 
Vervoer: auto / OV / taxi 12.4 10.6 7.0 8.5 8.6 
Sociale contacten (bezoek ontvangen, op 
bezoek) 

17.1 18.2 7.0 6.8 9.3 

Anders, namelijk 7.0 9.1 3.5 1.7 3.8 
      
Totaal n 129 66 143 118 489 

 

De belangrijkste bezuinigingen vinden plaats op het gebied van uitstapjes, 

abonnementen, cadeautjes en kleding (tussen de 20-30%). Bijna één op de acht 

cliënten bezuinigt op dagelijkse levensbehoeften. Maar voor cliënten <65 met een 

chronische ziekte is dit één op 3,5. 

Voor cliënten onder de 65 jaar liggen de percentages over de gehele linie hoger dan 

voor de ouderen. Chronisch zieken <65 hebben het meest bezuinigd, ouderen het 

minst.  

De verschillen tussen deze twee uitersten zijn het groots (een factor 2 of meer) bij 

uitstapjes, cadeautjes, sociale contacten, theaterbezoek, eerste levensbehoeften en 

lidmaatschappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als het gaat om bezuinigen vertellen zowel mevrouw Wijnja als mevrouw Faber 

hetzelfde. “Ik koop alleen het hoognodige, en ik vind zo langzamerhand dat ik 

niks meer nodig heb.” Aldus mevrouw Wijnja. Mevrouw Faber geeft aan: “Ik 

koop geen nieuwe schoenen meer. Door mijn ziekte heb ik nieuwe schoenen 

nodig, maar die kan ik niet betalen. Als ik nu weg ga, ga ik op pantoffels.”  

Mevrouw Wijnja vertelt over bezuinigen nog het volgende: “ik heb 5 kinderen, 

13 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Dit is een enorme rijkdom, maar de 

kosten die dit met zich mee brengt zijn verschrikkelijk hoog. Ik zie soms op 

tegen de verjaardagsbezoeken.” 
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Tabel 10: Informatie en gebruik compenserende maatregelen 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Weet van bestaan compenserende maatregelen 79.7 87.7 71.9 70.9 74.1 
Maakt gebruik van bijzondere bijstand 17.8 13.6 3.9 2.9 6.6 
Maakt gebruik van tegemoetkoming via 
belasting 

26.4 27.3 22.1 17.5 21.7 

Maakt gebruik van beide regelingen 0.8 4.6 3.9 1.8 2.8 
Maakt gebruik van andere compenserende 
maatregelen 

8.5 9.1 2.4 1.8 3.8 

Totaal n 129 66 143 118 489 

 

De bekendheid met de mogelijkheden van financiële compensatie is 74%. Cliënten 

jonger dan 65 zijn beter op de hoogte dan ouderen. Ook het gebruik, uitgedrukt als 

het percentage van de totale thuiszorgpopulatie, van deze maatregelen ligt bij 

jongere cliënten hoger. Ongeveer één op de 3 cliënten maakt gebruik van een 

compenserende maatregel. 

 
Tabel 11: Toekomstperspectief 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
Kunt u op lange termijn de gevolgen opvangen?      
Ja 16.7 26.2 39.4 46.1 37.0 
Nee 16.7 12.3 10.6 4.8 9.7 
Weet niet 66.7 61.5 50.0 49.1 53.3 
Totaal n 129 66 143 118 489 

 

Al met al denkt 37% van de cliënten de gevolgen van de verhoging van de eigen 

bijdrage op lange termijn te kunnen opvangen. Bijna 10% denkt dit niet lang vol te 

houden; 53% ‘weet het niet’. Cliënten onder de 65 jaar zijn hierover beduidend 

minder optimistisch dan ouderen. 

 
3.7 Overige gevolgen: relaties 

Naast financiële gevolgen kunnen de maatregelen in de thuiszorg ook gevolgen 

hebben gehad voor het welbevinden van de cliënt, de relatie met naasten, gevolgen 

voor de mantelzorg en gevolgen voor de mate waarin thuiszorg aansluit op de 

behoefte en wensen van de cliënt. In dit onderdeel gaan wij op deze effecten in.  

Cliënten is gevraagd om aan te geven welke gevolgen door de veranderingen in de 

thuiszorg vanaf 1 januari 2004 zijn opgetreden. 
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Tabel 12: Overige gevolgen maatregelen: relaties (totale groep cliënten) 

 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 

er is voor mij niets veranderd 32.6 40.9 35.0 34.7 35.0 
voel mij afhankelijk van mijn partner/familie 35.7 24.2 19.6 14.4 20.6 
krijg meer hulp van mensen die dicht bij me staan  22.5 13.6 19.6 15.3 18.1 
heb geldzorgen 41.9 30.3 9.1 12.7 17.0 
staan dichter bij elkaar als gezin/familie 17.8 19.7 14.7 11.0 14.3 
voel mij schuldig tegenover mijn partner/familie  26.4 15.2 7.7 7.6 11.1 
partner/familielid kan zorg met moeite volhouden  14.7 7.6 9.1 10.2 10.2 
voel mij minder afhankelijk 10.1 7.6 11.9 6.8 9.5 
krijg meer zorg dan voorheen 10.9 7.6 12.6 5.1 9.3 
partner/familie geen tijd meer om dingen voor 
zichzelf te doen  

17.8 7.6 9.1 5.9 9.2 

krijg meer aandacht van mijn omgeving 7.8 6.1 6.3 7.6 7.0 
partner/familielid en ik gedragen ons anders ten 
opzichte van elkaar 

13.2 6.1 4.2 0.8 4.5 

ben méér gaan werken om zorg te kunnen betalen 0.8   1.4 0.8 1.0 
vr20(a) niets ingevuld 17.8 25.8 40.6 39.0 35.4 
Totaal n= 129 66 143 118 489 

 

In de bovenstaande tabel zijn de items weergegeven die betrekking hebben op de 

sociale relaties van de cliënt.  

In de totale groep cliënten van thuiszorg zijn de belangrijkste gevolgen: 

1. Cliënten voelen meer afhankelijkheid van partner/familie (20.6%) 

2. Cliënten krijgen meer hulp van mensen uit de sociale omgeving (18.1%) 

3. Cliënten hebben geldzorgen (17.0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verderop in dit hoofdstuk wordt aan de hand van dezelfde items ingegaan op de 

gevolgen voor de mantelzorg. 

Verschillen tussen de groepen zijn weer volgens het eerder aangetroffen patroon: 

cliënten <65 jaar ondervinden meer gevolgen dan ouderen, en binnen deze 

Dhr. Boksma is 45 jaar en woont in Limburg. Zijn problemen zijn grotendeels 

psychisch, maar de laatste tijd nemen rugklachten en slaapproblemen steeds 

meer toe. Mevrouw Annink zorgt voor meneer Boksma (45): ‘De zorg is voor 

ons veel te duur geworden, we hebben een studerende dochter en dat gaat dan 

toch voor. Dus doe ik het vooral zelf. Er heerst hier in huis soms een 

overspannen sfeer, we zijn veel meer gestresst doordat het huishouden continu 

aandacht vraagt.’ Meneer Boksma: ‘Ze heeft gewoon tijd tekort en heeft steeds 

vaker lichamelijke klachtjes. Afgelopen jaar is ze drie keer ziek geweest, dat 

was ze vroeger nooit.’ 
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leeftijdgroepen ondervinden chronisch zieken meer gevolgen dan mensen met een 

lichamelijke handicap.  

Het sterkst zijn de verschillen op de volgende items: 

• Cliënten <65 hebben beduidend meer geldzorgen (30-40%) dan ouderen (ca 

10%) 

• bij cliënten <65 treden veel vaker effecten richting partner/familie op 

(schuldgevoel, afhankelijkheid, veranderingen in de relatie). 

 

3.8 Gevolgen voor het welbevinden 

Hebben de maatregelen gevolgen gehad voor het welbevinden van de cliënten 

thuiszorg? We hebben zowel positieve als negatieve gevolgen onderzocht 

 

Tabel 13: Overige gevolgen maatregelen: gevolgen voor het welbevinden 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
zie toekomst met minder vertrouwen tegemoet 54.3 25.8 29.4 13.6 27.4 
heb mijn eigen krachten aangeboord 26.4 24.2 12.6 16.1 16.8 
maak mij iedere dag zorgen 33.3 22.7 15.4 5.9 15.4 
ga nog maar zelden de deur uit 21.7 13.6 16.8 10.2 15.0 
voel mij eenzaam 22.5 18.2 14.7 7.6 13.7 
verkeer in grote onzekerheid 33.3 18.2 12.6 1.7 12.4 
zit in de put 25.6 15.2 9.8 5.1 11.0 
voel mij minder eenzaam 12.4 19.7 10.5 6.8 10.2 
kan niet lang meer zelfstandig blijven 12.4 7.6 10.5 3.4 8.1 
durf geen mensen thuis meer uit te nodigen 14.0 10.6 8.4 4.2 8.0 
vr22 niets ingevuld 29.5 36.4 52.4 64.4 51.9 
Totaal n 129 66 143 118 489 

 

De meest in het oog springende negatieve gevolgen zijn: 

• minder vertrouwen in de toekomst (27.4%); 8% denkt het niet lang meer zelf 

te redden. 

• iedere dag zorgen maken (15.4%) 

• sociale participatie (15.0%) en eenzaamheid (13.7%).  

Er zijn ook neutrale of positieve gevolgen merkbaar. Eén op de 8 cliënten zegt dat 

‘eigen krachten zijn aangeboord’. Ook geeft 10% van de cliënten aan zich minder 

eenzaam te voelen. 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Boksma gaat drie dagen in de week naar een dagopvang en soms naar 

een creatieve middag. “Deze middag kan ik niet meer bezoeken als het duurder 

zou worden. Ik voel me best onzeker over de toekomst en ik heb er niet zo’n 

vertrouwen meer in. Ik lig er vaak wakker van, omdat ik niet precies weet wat 

de gevolgen zullen zijn. Gelukkig kan mijn vriendin mij goed helpen. Ik krijg 

veel steun van haar!” 
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Wat betreft de verschillende doelgroepen zien we hier weer het patroon dat cliënten 

<65 jaar meer gevolgen aangeven dan ouderen, en dat binnen dezelfde 

leeftijdsgroep chronisch zieken meer gevolgen aangeven. De grootste afwijkingen 

van het gemiddelde beeld zijn bij chronisch zieken onder de 65: een lager 

vertrouwen in de toekomst, zich meer zorgen maken, meer onzekerheid en meer in 

de put zitten. 

 
3.9 Totaaloordeel over de thuiszorg op dit moment 

Met behulp van 7 items is nagegaan in hoeverre de huidige zorg aansluit op de 

behoefte.  

 

Tabel 14: Overige gevolgen maatregelen: gevolgen voor de zorg thuis 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
kan het met hulp van thuiszorg nog lang 
volhouden 

82.2 83.3 73.4 78.0 77.1 

krijg precies de soort thuiszorg die ik nodig heb 73.6 80.3 73.4 66.1 71.4 
krijg precies hoeveelheid thuiszorg die ik nodig 
heb 

55.8 63.6 58.7 65.3 60.9 

dankzij de hulp van thuiszorg haal ik uit mijn 
leven wat mogelijk is 

66.7 53.0 52.4 48.3 53.2 

met iets meer hulp van thuiszorg zou ik een 
prettiger leven hebben 

43.4 28.8 21.7 13.6 22.7 

ik krijg hulp van teveel verschillende personen 
(van thuiszorg, van anderen) 

22.5 7.6 14.0 6.8 12.3 

ik denk erover om met de thuiszorg te stoppen 5.4 1.5 0.7 2.5 2.1 
vr21 niets ingevuld 3.1 4.5 7.7 5.1 5.8 
Totaal n 129 66 143 118 489 

 

Het belang van thuiszorg is voor de cliënten nog steeds zeer groot. Met de hulp van 

thuiszorg kan meer dan driekwart van de cliënten het nog lang volhouden. De soort 

thuiszorg is voor 71.4% van de cliënten ‘precies wat ik nodig heb’. Over de omvang 

van de thuiszorg is men wat minder te spreken: 60.9% vindt de hoeveelheid precies 

goed. Zeer weinig cliënten overwegen dan ook om met de thuiszorg te stoppen 

(2.1%). Toch komen ook hier weer enkele verschillen naar voren. Daarbij valt op dat 

er zowel verschillen tussen cliënten jonger en ouder dan 65 jaar als tussen chronisch 

zieken en mensen met een lichamelijke handicap zijn. We zetten ze hier op een 

rijtje: 

• chronisch zieken zijn minder vaak tevreden met de omvang van de thuiszorg 

• cliënten <65 met een lichamelijke handicap zijn zeer tevreden over de soort 

hulp; cliënten >65 zijn juist relatief ontevreden 
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• chronisch zieken geven vaker aan dat zij hulp van teveel verschillende 

personen krijgen 

 

3.10 Gevolgen voor de mantelzorg 

Specifieke aandacht gaat uit naar de gevolgen voor de mantelzorg. In de 

kwalitatieve interviews (zie verder) wordt hier dieper op ingegaan. De gegevens van 

de vragenlijst zijn nader beschouwd voor de cliënten met mantelzorg. Een aantal 

items uit onderstaande tabel is vergelijkbaar met de tabel voor alle cliënten van 

thuiszorg die eerder werd gepresenteerd; een aantal items heeft specifiek betrekking 

op de mantelzorg. 

 
Tabel 15: Overige gevolgen maatregelen: relaties (cliënten met mantelzorg) 
 CZ 65-   LG 65- CZ 65+ LG 65+ totaal 
 % % % % % 
er is voor mij niets veranderd 38.8 38.5 41.5 32.0 37.4 
ik voel mij afhankelijk van mijn partner/familielid 56.7 33.3 37.7 20.0 34.7 
ik krijg meer hulp van mensen die dicht bij me staan 37.3 20.5 34.0 26.0 30.4 
staan dichter bij elkaar als gezin/familie 26.9 30.8 24.5 16.0 22.7 
heb geldzorgen 52.2 30.8 9.4 12.0 20.5 
ik voel mij schuldig tegenover mijn partner/familielid 43.3 23.1 11.3 14.0 19.4 
partner/familielid geen tijd meer om dingen voor 
zichzelf te doen 

32.8 12.8 20.8 12.0 19.1 

mijn partner/familielid kan de zorg voor mij met 
moeite volhouden 

26.9 12.8 17.0 16.0 18.0 

mijn mantelzorger is overbelast 26.9 17.9 17.0 10.0 16.5 
mantelzorger doet handelingen die beter door de 
thuiszorg kunnen worden gedaan 

32.8 7.7 9.4 12.0 14.4 

krijg meer zorg dan voorheen 13.4 12.8 17.0 6.0 12.1 
voel mij minder afhankelijk 14.9 12.8 11.3 6.0 10.3 
ik krijg meer aandacht van mijn omgeving 13.4 2.6 9.4 10.0 9.6 
mijn partner/familielid en ik gedragen ons anders 
ten opzichte van elkaar 

20.9 10.3 3.8 2.0 7.0 

mantelzorger minder gaan werken om mij te kunnen 
verzorgen 

3.0     2.0 1.2 

mantelzorger méér gaan werken om de zorg te 
kunnen betalen 

1.5 2.6 3.8   1.9 

ik ben minder gaan werken om mijn kind te kunnen 
verzorgen 

          

ik ben méér gaan werken om de zorg te kunnen 
betalen 

          

vr20 niets ingevuld 7.5 20.5 22.6 26.0 20.8 
Totaal n 42 19 98 58 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Dommel (78), de partner van mevrouw Faber, heeft als mantelzorger veel 

te maken met de verhogingen van de eigen bijdrage. Dhr. Dommel probeert 

ondanks zijn hoge leeftijd zoveel mogelijk van de dagelijkse zorg voor zijn 

rekening te nemen. Hij probeert zoveel mogelijk te bezuinigen “de enige luxe 

die ik mezelf gun is een abonnement op de plaatselijke krant”, aldus dhr. 

Dommel. Hij bekijkt de toekomst niet erg optimistisch: “Door de hele situatie 

zijn we bereid om ons zelfstandige leven op te geven. We hebben ons 

ingeschreven bij een verzorgingshuis.” 
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De rangorde in items is voor cliënten met mantelzorg vrijwel gelijk aan de totale 

groep cliënten. De percentages zijn over de gehele linie hoger. Met andere woorden: 

cliënten met mantelzorg ondervinden deze gevolgen in sterkere mate. 

Cliënten met mantelzorg geven in grote mate aan zich door de maatregelen 

afhankelijk van partner/familie te voelen. Cliënten met mantelzorg hebben meer hulp 

uit de eigen omgeving gekregen (30.4%). De druk op de mantelzorg is naar het 

oordeel van de respondenten door de maatregelen vergroot. Eén op de acht cliënten 

met mantelzorg geeft aan dat de mantelzorg is overbelast.  

 

3.11 Gevolgen voor het dagelijks  leven 

Tot besluit van dit hoofdstuk gaan we in op de gevolgen voor het dagelijks leven van 

de cliënten in de thuiszorg. Aan de respondenten is gevraagd om op een aantal 

levensterreinen aan te geven of men nadelen ondervindt door de maatregelen in de 

thuiszorg. De respons op deze vraag was erg bescheiden, daarom zijn de 

antwoorden niet per subgroep weergegeven. 

 

Tabel 16: Gevolgen voor het dagelijks leven  
 totaal 
terrein waarop men nadelen ondervindt  % 
School, studie 0.3 
Werk 2.2 
Relatie met partner 2.8 
Relaties met familie 4.7 
Relaties met vrienden 5.2 
Vrijetijdsbesteding 9.3 
Huishouden en gezin 9.5 
Rol als ouder 3.0 
Rol als grootouder 4.7 
Vakantie 17.9 
Totaal n 489 

 

Ondanks de slechte respons op deze vraag kan hier het patroon uit de vorige 

tabellen worden herkend. De nadelen hebben met name betrekking op terreinen 

waarop bezuinigingen hebben plaatsgevonden (vrije tijd, vakantie), het huishouden 

en sociale relaties. 
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Het dagelijks leven van mevrouw Faber ziet er eenzijdig uit. “Ik ben niet meer 

in staat om familie te bezoeken en kom niet meer in winkels of bij allerlei 

andere activiteiten.” Mevrouw Wijnja vertelt een soortgelijk verhaal: “In 2005 

ben ik uitgenodigd voor 8 bruiloften en werden er twee achterkleinkinderen 

geboren. Deze feestelijke gebeurtenissen zijn gewoon te duur voor me. Mijn 

wereld wordt steeds kleiner.” Mevrouw Visser, 44 jaar en woonachtig in 

Gelderland beschrijft de situatie bij hun in huis. “Mijn zoon moest volgens het 

indicatieorgaan de bovenverdieping schoonhouden. Dit bracht veel spanningen 

met zich mee. Ook bij mijn man, hij is van ’s morgens half zeven tot ’s avonds 

half acht bezig, leidde de situatie tot spanningen. Al met al is ons huishouden 

en gezinsleven erg ingewikkeld geworden.” 
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4. ONDERZOEK ONDER OPZEGGERS VAN THUISZORG 

 
 
 
 
 

4.1 Inleiding 

Hoe is de situatie bij de cliënten die de thuiszorg in 2004 om financiële redenen 

hebben opgezegd? De resultaten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben 

betrekking op een groep van 170 opzeggers. Achtereenvolgens gaan we in op de 

gevolgen voor relaties, de mantelzorg en het welbevinden. 

 

4.2 Opzeggers 

Voor het onderzoek onder opzeggers van thuiszorg werden bij de vier deelnemende 

thuiszorg-organisaties alle mensen benaderd die voor 1 januari 2004 in zorg waren, 

en tussen 1 januari en 31 december 2004 hebben opgezegd met als reden 

‘financiën’. Deze opzegreden is door de thuiszorg geregistreerd. Het benaderen van 

de groep opzeggers was om een aantal redenen lastig: men kon in de periode sinds 

1 januari zijn verhuisd en een aantal personen was overleden. Deze gegevens waren 

niet bij de thuiszorg organisaties bekend en verklaren een deel van de aanzienlijke 

non-respons. De uiteindelijke respons bedroeg 29% (n=172). Responsgegevens van 

de opzeggers staan in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 17: Respons opzeggers thuiszorg 
  Steekproef   Respons   
 N % N % 
Vrouwen 506 84.5 149 86.6 
Mannen 93 15.5 23 13.4 
18- 64 jaar(*) 165 36.7 76 45.0 
65 jaar en ouder 285 63.3 93 55.0 
Totaal 599 100% 172 100.0% 
(*) bij 1 organisatie geen leeftijd van opzeggers bekend 
 

In totaal zijn 172 vragenlijsten teruggestuurd, een respons van 29%. Van de non-

respondenten is alleen leeftijd en geslacht bekend. In vergelijking met de benaderde 

steekproef heeft er geen selectieve respons naar geslacht plaatsgevonden. Het is, 

met het oog op het eerder vermelde probleem van de overleden opzeggers, niet 

verwonderlijk dat jongeren in wat grotere mate hebben gereageerd dan ouderen 

(n.s.).  

Vergelijking met het onderzoek van Hoeksma e.a. (2004) onder opzeggers geeft aan 

dat de verdeling mannen-vrouwen exact gelijk is en dat het aandeel 65-plussers in 
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onze onderzoeksgroep aan de hoge kant is (54,7% vs. 44% bij Hoeksma). Dit 

verschil is echter niet significant.  

Op basis van deze gegevens concluderen we vooralsnog dat de respons een goed 

beeld geeft van de groep mensen die in 2004 de thuiszorg om financiële redenen 

hebben opgezegd. In ieder geval dient hierbij te worden aangevuld ‘…voorzover nog 

in leven en niet opnieuw in zorg’. De opzeggers zijn voor het overgrote deel 

vrouwen. Er is een gelijke verdeling over de leeftijdscategorieën 65+ en 65-.  

In bijna alle gevallen hebben deze mensen de huishoudelijke verzorging opgezegd, 

soms in combinatie met persoonlijke verzorging (15.9%), verpleging (12.9%) of 

ondersteunende begeleiding (13.5%).  Meer dan de helft van de opzeggers woont 

samen (57.6%). Één op de 5 respondenten is gehuwd en heeft inwonende kinderen. 

 

Tabel 18: Kenmerken opzeggers 
 % 
Opleidingsniveau 

• geen, lager, LBO 
• middelbaar 
• hoger/WO 

 
46.2 
44.0 
18.9 

Geslacht  
 % vrouwen 86.5 
 % mannen 13.5 
Samenlevingsvorm  
 % alleenstaand 41.3 
 % samenwonend 58.7 
Gemiddelde leeftijd  
% met mantelzorg 74.1 
Totaal bruto huish inkomen 

• <€13520 
• €13520 - €20000 
• >€20000 

 
17.4 
39.9 
42.7 

Vragenlijst door cliënt ingevuld (evt. met ander) 61.5 
Totaal n 172 

 

In vergelijking met de cliënten van thuiszorg zien we dat de opzeggers een hoger 

opleidings- en inkomensniveau hebben. Ter illustratie: van de cliënten thuiszorg 

geeft 15.7% aan in de inkomensgroep >€20000 te vallen; van de opzeggers is dit 

42.7%. Een veel hoger percentage van de opzeggers beschikt over mantelzorg. Het 

gaat dan vooral over mantelzorg bij huishoudelijke verzorging (76,7%). Overige 

vormen van mantelzorg worden door ongeveer 10% van de opzeggers 

gerapporteerd. 
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4.3 Oplossingen 

Hoe hebben de opzeggers in hun zorgvraag voorzien? Uit tabel 19 wordt duidelijk dat 

het merendeel van de oplossingen is gevonden in het inschakelen van hulp uit de 

omgeving of particuliere hulp. Één op de 7 opzeggers probeert het met minder uren 

te redden. 

 

Tabel 19: Hoe hebben opzeggers probleem opgelost? 
 % 
Ik heb minder zorg nodig 7.1 
Probeer het met minder uren te redden 14.1 
Krijg meer hulp van mijn omgeving 53.5 
Particuliere hulp ingehuurd 27.1 
Doe een beroep op andere voorzieningen, zoals vrijwilligers, welzijn 4.7 
Totaal n 172 

 

Ook al lijken de opzeggers financieel wat meer ruimte te hebben, ook bij hen speelt 

de opeenstapeling van eigen bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Steenstra heeft een berekening gemaakt. Op basis van de rekening 

die ze in mei 2004 kreeg heeft ze uitgezocht hoeveel ze moet betalen tot en 

met 2010. “Deze kostenpost kan ik niet vanuit mijn maandelijks inkomen 

betalen, en als ik mijn spaargeld aanspreek haal ik 2010 niet eens. Ik kan het 

dan nog twee jaar uitzingen”.  

Mevrouw Steenstra is 73 jaar en woont in Friesland. Ze lijdt aan artrose en heeft 

in mei 2004 de thuiszorg opgezegd. “Het waren niet alleen de kosten voor de 

thuiszorg die hoger werden. Ik moest me bij- verzekeren voor fysiotherapie en 

ik kwam net niet meer voor huursubsidie in aanmerking. Verder moet ik soms 

gebruik maken van ‘tafeltje dekje’. Dit kost ook al € 6,40 per keer.  

Mevrouw Steenstra vertelt het volgende:” Toen de kosten voor zorg erg hoog 

werden gaf de manager van de thuiszorg aan dat ik in aanmerking zou komen 

voor teruggave van een deel van de kosten.” Mevrouw Steenstra gaat echter 

verder “ik krijg misschien geld terug, maar om iets terug te krijgen moet je het 

wel eerst uitgeven. En ik heb gewoon geen geld, dus ik kan niks uitgeven”.  

 

Mevrouw Horst is 45 jaar en woont in Drenthe. Ze lijdt aan een auto-immuum 

ziekte en heeft haar thuiszorg opgezegd. “De verhoging waar ik mee te maken 

kreeg bedroeg meer dan een verdubbeling. Ik moest in plaats van  

€ 5 per uur € 11,80 per uur betalen. Waar haal je dat geld vandaan?”  
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 De gedachte achter al deze veranderingen is soms niet goed meer te begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Gevolgen 

Aan de hand van een aantal tabellen gaan we nu in op de gevolgen van het 

opzeggen van de thuiszorg voor de sociale relaties en het welbevinden. 

 

Tabel 20: Gevolgen voor relaties 
Item % 

… voel ik mij afhankelijk van mijn partner/familielid 43.5 
… krijg ik meer hulp van mensen die dicht bij me staan 36.5 

… voel ik mij schuldig tegenover mijn partner/familielid 31.2 

… kan mijn partner/familielid de zorg voor mij met moeite volhouden 27.1 

… heeft mijn partner/familielid geen tijd meer om dingen voor zichzelf te doen 24.7 

… is er voor mij niets veranderd 23.5 

… heb ik geldzorgen 20.6 

… krijg ik meer aandacht van mijn omgeving 17.6 

… staan wij dichter bij elkaar als gezin/familie 12.9 

… gedragen mijn partner/familielid en ik ons anders ten opzichte van elkaar 10.0 

… krijg ik meer zorg dan voorheen 5.3 

… voel ik mij minder afhankelijk 5.3 

… ben ik méér gaan werken om de zorg te kunnen betalen 1.2 

… ben ik minder gaan werken om mijn kind te kunnen verzorgen  0.0 

vr20(a) niets ingevuld 24.1 

Totaal n  172 

 

De toegenomen afhankelijkheid van partner/familie wordt door de opzeggers het 

meest vaak naar voren gebracht. Opvallend is verder dat bijna een kwart van de 

respondenten aangeeft dat er ‘niets is veranderd’. Deze items zijn onderzocht op 

verschillen tussen mannen/vrouwen en leeftijd. Er treden geen belangwekkende 

verschillen op. 

 

Mevrouw Visser: ‘Ik mag niet naar het tandheelkundig lab, hier 15 kilometer 

verderop, om een nieuwe split te laten aanmeten. Moet daarvoor met de taxi 

naar de kaakchirurg in Nijmegen en dat kost de samenleving 450 euro.’ Meneer 

Visser: ‘Ik zou best mijn medicijnen hier in het dorp bij de apotheek kunnen 

ophalen, maar dan betaal ik een hogere eigen bijdrage.’ 
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In vergelijking met de cliënten die een hogere eigen bijdrage zijn gaan betalen treedt 

een aantal verschillen op. Ten eerste geven de opzeggers in grotere mate aan dat er 

een toename in het gevoel van afhankelijkheid is opgetreden. Men krijgt dan ook 

meer hulp uit de sociale omgeving (36.5% vs. 18.1% bij de cliënten thuiszorg). De 

gevolgen voor de partner en familie lijken voor de opzeggers sterker dan voor de 

cliënten. 

Specifiek voor de mensen met mantelzorg is nagegaan welke gevolgen er worden 

ondervonden. 

 

Tabel 21: Gevolgen voor opzeggers met mantelzorg 
Item % 

… is mijn mantelzorger overbelast 26.2 
… doet mijn mantelzorger handelingen die beter door de thuiszorg kunnen worden gedaan 26.2 

… is mijn mantelzorger minder gaan werken om mij te kunnen verzorgen 4.8 

… is mijn mantelzorger méér gaan werken om de zorg te kunnen betalen 1.6 

vr20(b) niets ingevuld 64.3 

Totaal n  126 

 

De opzeggers rapporteren beduidend vaker dat er sprake is van overbelasting van de 

mantelzorg en het uitvoeren van taken door de mantelzorg die beter dor de 

thuiszorg kunnen worden gedaan. Bij de cliënten ligt dit op ongeveer 15%; bij de 

opzeggers op 26%. 

 

 

Mevrouw Horst, de moeder van Femke, beschrijft wat er gebeurde in de relatie 

met haar dochter. “Ik kwam in een positie van werkgeefster ten opzichte van 

mijn dochter te staan en moest haar opleiden om huishoudelijke 

werkzaamheden te gaan doen. Dit gaf in het begin veel spanning. Door een 

systeem met opdrachtbriefjes hebben we een middenweg kunnen vinden en zijn 

we op dit moment allebei tevreden.”  

Femke Horst, de dochter van mevrouw Horst, is sinds het opzeggen van de 

thuiszorg verantwoordelijk voor het verzorgen van haar moeder. Ze zit in het 

derde jaar van de PABO. “In het begin was het moeilijk om alle taken op me te 

nemen, maar inmiddels gaat het prima! Ik heb veel respect gekregen voor 

huishoudelijke werkzaamheden en mensen die bij de thuiszorg werken.” Verder 

legt Femke uit dat het voor haar wel zwaar is, maar dat ze ook positieve kanten 

ziet: “ik ben blij dat mijn moeders mobiliteit gehandhaafd blijft en we geen 

‘vreemde’ over de vloer hebben.” 
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Wat betekent het opzeggen van de thuiszorg voor het welbevinden? In de 

onderstaande tabel is daarover een aantal items weergegeven. 

 

Tabel 22: Gevolgen welbevinden opzeggers 
Item % 

… heb ik mijn eigen krachten aangeboord 52.9 

… zie ik de toekomst met minder vertrouwen tegemoet 44.7 

… maak ik mij iedere dag zorgen 34.7 

… zit ik in de put 22.9 

… verkeer ik in grote onzekerheid 22.4 

… ga ik nog maar zelden de deur uit 21.2 

… voel ik mij eenzaam 18.2 

… durf ik geen mensen thuis meer uit te nodigen 12.4 

… kan ik niet lang meer zelfstandig blijven 10.6 

… voel ik mij minder eenzaam 5.3 

vr22 niets ingevuld 29.4 

Totaal n  172 

 

In vergelijking met de mensen die cliënt van thuiszorg zijn gebleven, zien we dat de 

groep opzeggers sterkere effecten voor het welbevinden naar voren brengt. 

Verminderd vertrouwen in de toekomst en ‘zich zorgen maken’ worden beduidend 

vaker aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Gevolgen voor dagelijks leven 

Ook voor de opzeggers is nagegaan welke nadelen men op een aantal 

levensterreinen toeschrijft aan de maatregelen in de thuiszorg. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Op de vraag hoe mevrouw Horst de toekomst ziet, zegt ze: “Ik bekijk de 

toekomst optimistisch, omdat je optimistisch moet blijven. Het gaat om een 

levenshouding en niet zozeer om de feiten.” Ook mevrouw Steenstra is niet 

negatief over de toekomst. “Ik zal mijn flat moeten opgeven en afhankelijk 

worden van een verzorgingshuis, maar ik ga nu een computercursus volgen en 

hiermee kan ik op een nieuwe manier contacten onderhouden.” 

De familie Visser bekijkt de toekomst erg pessimistisch. Dit komt door de 

veranderingen tot nu toe en alles wat nog op stapel staat. Het volgt elkaar in 

hoog tempo op. Mevrouw Visser bereidt zich voor op het ergste en houdt er 

rekening mee dat alle veranderingen toch vaak zullen neerkomen op een 

verslechtering van de zorg en hogere onkosten.  
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Tabel 23: Gevolgen voor het dagelijks leven: opzeggers  
 totaal 
terrein waarop men nadelen ondervindt  % 
School, studie 1.8 
Werk 7.1 
Relatie met partner 16.5 
Relaties met familie 13.5 
Relaties met vrienden 17.6 
Vrijetijdsbesteding 28.2 
Huishouden en gezin 36.5 
Rol als ouder 11.2 
Rol als grootouder 9.4 
Vakantie 25.9 
Totaal n 172 

 

In vergelijking met de cliënten geven de opzeggers aan met meer nadelen te 

kampen. De rangorde van de verschillende gebieden verschilt met de cliënten. 

Gaven de laatsten met name nadelen te ondervinden op terreinen waar men op heeft 

bezuinigd (bv vakantie), de opzeggers geven vooral nadelen voor het huishouden en 

gezin aan, gevolg door vrije tijd, vakantie en relaties. 

 

4.6 Conclusie 

Uit dit deelonderzoek onder mensen die de thuiszorg in 2004 om financiële redenen 

hebben opgezegd blijkt dat deze groep op een aantal kenmerken geen doorsnee van 

de cliënten in thuiszorg vormt. Men beschikt over meer materiële en sociale 

hulpbronnen. Met het opzeggen van de thuiszorg heeft deze groep met name op de 

sociale hulpbronnen (mantelzorg) een groot beroep gedaan. Dit heeft aanzienlijke 

gevolgen voor de onderlinge relaties gehad, de afhankelijkheid van de sociale 

omgeving vergroot en heeft geleid tot een toegenomen belasting van de mantelzorg.  
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5. CONCLUSIES 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 

In deze rapportage werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek bij 

mensen die thuiszorg nodig hebben. Centraal stond de vraag welke gevolgen men 

heeft ondervonden van de verhoging van de eigen bijdrage voor thuiszorg, begin 

2004. Er zijn twee groepen benaderd: mensen die reeds voor 2004 zorg ontvingen 

van de thuiszorg en deze zorg medio 2005 nog steeds krijgen en een groep mensen 

die de thuiszorg om financiële redenen heeft opgezegd in 2004, en sindsdien niet 

opnieuw cliënt van de thuiszorg is geworden. 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet, aan de hand 

van de vragen die voor het onderzoek zijn geformuleerd. 

 

5.2 Wie zijn er getroffen door de maatregelen? 

Uit het onderzoek komt over de gehele linie een consequent beeld naar voren. 

Thuiszorgcliënten jonger dan 65 jaar rapporteren meer gevolgen dan oudere; binnen 

de groep cliënten jonger dan 65 jaar geven chronisch zieken aan meer gevolgen te 

ondervinden dan cliënten met een lichamelijke handicap. 

Deels zijn dit subjectieve effecten, waar wellicht bij valt aan te tekenen dat cliënten 

<65 kritischer zijn dan ouderen. Maar ook bij een aantal items met tamelijk 

‘feitelijke’ informatie komt naar voren dat cliënten onder de 65 jaar meer gevolgen 

hebben ondervonden. Deze groep krijgt in grotere mate minder zorg, en betaalt in 

grote getale een verdubbeling of meer aan eigen bijdrage voor dezelfde thuiszorg. 

Met name de groep chronisch zieken jonger dan 65 jaar geeft aan ook vaker aan op 

andere gebieden hogere bijdragen te moeten betalen. Cliënten <65 hebben echter 

ook de weg naar financiële regelingen (met name bijzondere bijstand) veel vaker 

weten te vinden dan ouderen. 
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5.3 Wat zijn de gevolgen van genoemde maatregelen voor het dagelijks 

leven? 

De belangrijkste gevolgen voor cliënten van thuiszorg liggen op terreinen waar men 

op heeft bezuinigd, met name de vakantie, maar ook vrijetijdsbesteding. Voor de 

opzeggers van thuiszorg, die de financiële gevolgen niet hebben ondergaan, ligt het 

belangrijkste nadeel op het gebied van huishouden en gezin.  

 

5.4 Wat is de aard en omvang van de knelpunten die door deze maatregelen 

zijn ontstaan? 

Ondanks de financiële regelingen zijn er aanzienlijke financiële gevolgen: bijna één 

op de drie chronisch zieken onder de 65 jaar geeft aan op eerste levensbehoeften te 

bezuinigen door de maatregelen. Meer dan 40% heeft geldzorgen; ook bij een groot 

deel (30%) van cliënten <65 met een lichamelijke handicap komt dit naar voren.  

Daarnaast zijn er gevolgen voor de sociale relaties en het welbevinden, die door 

cliënten <65 met een chronisch ziekte het vaakst naar voren worden gebracht. Men 

maakt zich in grote mate zorgen over de toekomst. Ongeveer één op de 10 cliënten 

denkt niet lang meer zelfstandig te kunnen blijven. 

Op het gebied van sociale contacten zegt ongeveer één op 7 cliënten van thuiszorg 

dat door de maatregelen de sociale participatie is afgenomen en de eenzaamheid is 

toegenomen.  

 

5.5 Welke oplossingen worden gevonden? 

Bijna de helft van de totale groep cliënten van de thuiszorg zegt dat men niets heeft 

veranderd, en dat men de verhoging van de eigen bijdrage financieel heeft kunnen 

opvangen.  

De overige cliënten van de thuiszorg hebben de verhoging als volgt getracht op te 

lossen. 30% Geeft aan te bezuinigen. In ongeveer 3% van de gevallen is extra hulp 

van de sociale omgeving ingeschakeld en in ongeveer 3% heeft men om minder hulp 

van de thuiszorg verzocht.  
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BIJLAGE 1. Samenstelling casus 

 

Korte typering van de casus. Namen zijn gefingeerd 
 
In de samenstelling van de casus werd een zo groot mogelijke variatie in regio en 

cliëntsituatie nagestreefd. Uiteindelijk heeft het casusonderzoek bij de volgende 

cliënten plaatsgevonden. 

 
 
 Cliënt thuiszorg Thuiszorg opgezegd 
Ouder dan 65 • Mevrouw Prins 

• Mevrouw Wijnja 
• Mevrouw Faber en partner 

• Mevrouw Steenstra 

Jonger dan 65 • De heer Boksma en partner • Familie Horst 
• Mevrouw Bergsma 
• Familie Visser 

 
 
Mevrouw Prins 
Mevrouw Prins is 77 jaar en woont in Limburg. Mevrouw Prins heeft artrose in haar gewrichten. Mevrouw 
woont alleen sinds 1995, toen overleed haar man. Mevrouw Prins krijgt vier uren in de week thuiszorg. 
 
Mevrouw Wijnja 
Mevrouw Wijnja is 82 jaar en woont in Friesland. Mevrouw Wijnja krijgt mantelzorg van haar kinderen. Ze 
ontvangt zorg naar aanleiding van een ernstige val, waardoor ze lichamelijk gehandicapt is geraakt.  
 
Mevrouw Faber 
Mevrouw Faber is 78 jaar, woonachtig in Friesland en woont sinds tien jaar samen met dhr. Dommel. 
Mevrouw Faber lijdt aan fibromyalgie en ontvangt dagelijkse thuiszorg. 
 
Dhr. Boksma 
Dhr. Boksma is 45 jaar en woont in Limburg. Dhr. Boksma is chronisch ziek en krijgt twee keer in de week 
hulp. Daarnaast krijgt hij mantelzorg van zijn vriendin. 
 
Mevrouw Steenstra 
Mevrouw Steenstra is 73 jaar en woonachtig in Friesland. Ze lijdt al lange tijd aan artrose. Mevrouw 
Steenstra heeft in mei 2004 de thuiszorg die zij ontving opgezegd. Ze heeft geen mantelzorger en 
probeert in haar eentje rond te komen.  
 
Mevrouw Horst 
Mevrouw horst is 45 jaar en woont in Drenthe. Mevrouw Horst heeft een auto-immuun ziekte waardoor ze 
afhankelijk is van zorg. Op basis van de verhoging van de eigen bijdrage heeft ze de thuiszorg opgezegd. 
Op dit moment wordt ze verzorgd door haar dochter en haar man.  
 
Mevrouw Bergsma 
Mevrouw Bergsma is 51 jaar uit en heeft servicale clystomie. Mevrouw Bergsma woont in Noord Holland in 
een 50+ woning. Ze heeft een moeilijk leven achter de rug en huurt prive een klein beetje hulp in. Ook 
een vriendin wil haar af en toe helpen. 
 
Mevrouw Visser 
Mevrouw Visser woont met haar man in Gelderland en is 44 jaar. Samen vangen ze gevolgen van de 
chronische ziekte van mevrouw Visser op. Mevrouw Visser heeft fibromyalgie en heeft borstkanker gehad. 
Beide situaties hebben haar afhankelijk gemaakt van zorg, maar de stijgingen in de kosten hebben er voor 
gezorgd dat de zorg is opgezegd. 
 
 
 
  

 


