In dit adikel wordt nagegaan welke individuele of huishoudensfactoren verklaren dat een oudere
of een ouder huishouden gebruik maakt van een bepaald pakket van zorgvoorzieningen en niet
van een ander pakket van zorgvoorzieningen. De empirische invulling vindt plaats door de outwikkeling en schatting van het zogenoemde PACKAGEmodel. Het gebruik van de pakketten
blijkt samen te hangen met factoren zoals de invaliditeit van de gebruiker, het aantal personen
in het huishouden van de gebruiker en de invaliditeit van andere personen in het huishouden, het
huishoudensinkomenen het bezit van een eigen woning. Het PACKAGEmodel kan als uitgangs
punt dienen voor nader toegepast onderzoek naar de functies die zorgvoorzieningen in de maatschappijhebben of zouden moeten hebben. Het PACKAGEmodel biedt de mogelijkheidom zorgvoorzienmgen op hun betekenis voor de gebruiker, oftewel op hun funcüunele inbreng, te beoordelen. Het is daarmee relevant voor de huidige discussie over de herstructurering van het zorgverzekeringssteisel.
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Nederland vergrijst
De bevolkingsstructuur in Nederland heeft enkele opvallende kenmerken. Een paar
voorbeelden:
- nog geen 20% van de totale mannelijke bevolking is 55 jaar of ouder, terwijl het
overeenkomstigecijfer voor de vrouwen meer dan 24 is. Dit is een groot verschil.
Met het toenemen van de leeftijd blijft dit verschil groot: 3,6% van de mannen
is 75 jaar of ouder (75+) en 6,7% van de vrouwen.
- de bevolkingsgroep met een leeftijd tussen 15 en 44 jaar is relatief groot. Het aantal geboorten tijdens WOiI daalde licht en na WO11 was er sprake van een 'baby
boom'.
- de jongste bevolkingsgroep (O tot 14jaar) is vrij klein. De oorzaak hiervoor is
gelegen in de snelle daling van het geboortecijfer in de 60er jaren.
Uit de huidige bevolkingsstructuur kunnen reeds indicaties voor de toekomstige
bevolkingssamenstellingworden afgeleid. De oudste mensen uit de baby-boom-gene,ratie zulien iets na het jaar 2000 de leeftijd van 55 jaar bereiken en kort na het jaar
-2010 met pensioen zijn, gegeven de huidige pensioenleeftijd van 65 jaar. Vanaf de
iperiode 2000-2010 zal de omvang van de oudere bevolking snel gaan stijgen, terwijl
:de jongere leeftijdsgroepenten opzichte van de baby-boom-generatie relatief gering
zijn.
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In dit artikel zal worden onderzocht wat de invloed van individuele karakteristieken
van ouderen is op het gelijktijdig gebruik van zorgvoorzieningen. Qnderzoek naar
het gelijktijdige gebruik van zorgvoorzieningen wijkt fundamenteel afaf.vmdatmaar
, r ,L.
.,
het gebruik van uitsiuitend &n zorgvoorziening.
Het formuleren van pakketten van zorgvoorzieningen sluit aan op dezorgvmeke
ringsgedachte, waarin zorgvoorjaeningen worden aangeboden, die qua f u n f e o ~ e
veer hetzeifde te bieden hebben. 'Pakketten' worden hier omschre\rat&mm~ties,
van zorgvoonieningen. Een pakket dat bestaat uit een bepaalde;<aombh$i@ua;nt
zorgvoorzieningen kan dezelfde functie hebben (voorzien ~
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,gebruiker naar bijvoorbeeld medische hulp) als een pakket dat besw ~ t p x w ~ ~ d ~
combinatie van zorgvoorzieningen.
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In het algemeen zijn (econometrische) modellen een b r u i k b s ~ s ~ e x & ~ o e r ~ d. e,
verklaring, voorspèiiing, simulatie edof evaluatie van een fenomeen, Ook h i e b d
een model worden weergegeven: voor de verklaringen van hek gebruik van pakkeb ; q
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van zorgvoorzieningen. Het model verklaart darelatie tussen&et gebemt?k-->;
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vakketten en de determinanten.
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De veronderstehg in de empirische
paltket van zörgvoo-ï5eningexï andere
een ander pakket. Mochten de pakket
gebruikers dezelfde karakteristieken,
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Nederland, door het Sociaal en Cultureel Planbureau opgezet om inzicht te verlaggen in het gebruik van een groot aantal maatschappelijke.en culturele voorzieningen.
Bovendien hebben enkele vragen in de survey betrekking op karakteristieken van
het individu of het huishouden waarvan hij of i j deel uitmaakt,
Er zijn echter geen personen in verpleeghuizen in de steekproef opgenomen. Daarnaast is het aantal waarnemingen in de steekproef voor personen die in bejaardenoorden wonen te gering om betrouwbare uitspraken voor deze groep te kunnen
doen. Het aantal personen van 55 jaar of ouder in de steekproef is 3.383 (h& totaal
aantal personen in de steekproef is 16.151). De relevante steekproef voor de analyse
omvat waarnemingen voor deze 3.383 personen van 55 jaar of ouder en hun 969
huisgenoten die jonger zijn dan 55 jaar, dus in totaal 4.352 waarnemingen.
De geselecteerde wrgvoorzieningen voor het model zijn:
- persoonlijke hulp en verzorging in verband met ziekte, handicap of ouderdom,
gegeven door bijvoorbeeld een gezinslid of huisgenoten, wijkverpleegkundigeof
particulier betaalde verpleegkundige;
- bezoek aan de huisarts;
- informele huishoudelijke hulp, gegeven door buurman/-vrouw, familie, kennis,
vriend of vrijwilliger;
- formele huishoudelijke hulp, gegeven door gezinsverzorgster of bejaardenverzorgster; en
commerciële huishoudelijkehulp, gegeven door particuliere, door het huishouden
betaalde hulp of werkster.
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Op basis van deze zorgvoorzieningen zijn tien pakketten van zorgvoorzieningen
samengesteld. Tabel 1 geeft de samenstelling van de pakketten en per pakket het
aantal waarnemingen in de steekproefiten behoeve van de schatting weer.
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totaal aantal waarnemingen niet 3.383 maar 1.875.6e

aaiitallen waarnemingen kan wegens schat-

een gebruiker van het pakket '00000' gebruikt geen zorgvoorzieningen;
een gebruiker van het pakket '1 1010' heeft in de afgelopen maanden persoonlijke
hulp en formele huishoudelijkehulp gebruikt én heeft recent de huisarts bezocht.
Dit is een van de 'zwaardere' pakketten van zorgvoorzieningen.
rkt moet worden dat een uitspraak over de intensiteit van het gebruik van
zorgvoorzieningen niet mogelijk is aan de hand van de geformuleerde pakketten.
Het is alleen bekend of een zorgvoorziening wel of niet wordt gebruikt.
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Op de hierboven beschreven wijze zijn in het zogenoemde PACKAGE-model pakketten geïntroduceerd die combinaties vormen van de vijf typen zorgvoorzieningen.
PACKAGE is een afkorting die staat voor: Planning for an Advanced Care-ServiceSystem with Knowledge of Ability and Guidance of the Elderly.
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het gebruik van een van de pakketten wordt beïnvloed door het nutsniveau v
pakket voor een persoon. Elk pakket heeft een bepaald nutsniveau vo
hij of zij kiest het pakket met het hoogste nutsniveau. Het nutsnive
voor een persoon hangt af van diens individuele karakteristieken.
een
relatie verondersteld tussen de individuele karakteristieken en het geI,mQp
pakket, een relat~edie door middel van econometrische techniekep-kan-yoo4ep
getoetst. Formeel ziet het te schatten PACKA

K
Uis=Z (BksxXik)
k= l

v o o r s = l , ...,l0

In deze formule staat U, voor het nutsniveau
i betreft. De suffix s duidt op alternatief s; er
zorgvoorzieningen). De variabelen Xik zijn
gebruik van de zorgpakketten. K is het aantal verklarende variabele
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hulseigenaar. Hiermee word
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invaliditeit.Dit is een maatstaf voor ADL-functiegebreken(Algemene Dagelijks

-

Levensverrichtingen).Een persoon die een of meer van de ADL-functies niet of
met moeite kan verrichten,
dit een score nul; en
invalhuish. Die variabele geeft aan dat een andere persoon in het huishouden last
heeft van een langdurige aandoening of handicap. In dat geval is de score één;
in de andere gevallen is de swre nul.

(score is één) of huurder (score is nul);
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Enkele resultaten
Het PACKAGEmodel is ontwikkeld en geschat als een keuzemodel: in dit model
wordt het gebruik van pakketten van zorgvoorzieningen verklaard uit de verklarende
variabelen: huishouden, inkomen, huiseigenaar, invaliditeit en invalhuish. Het geschatte
model, dat overigens voldoet aan de standaard econometrischeeisen, geeft plausibele
resultaten voor de veronderstelde verbanden tussen het gebruik van pakketten van
zorgvoorzieningenen deze vijf verklarende variabelen. Gebruikers van een bepaald
pakket van zorgvoorzieningen hebben andere karakteristieken dan de gebruikers van
een ander pakket. Slechts in 8 van de 45 gevallen hebben de gebruikers dezelfde
karakteristieken. Dit zou kuhen duiden op functioneel gelijkwaardige pakketten.
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Voor de uitgebreide presentatie van de schattingsresultaten en de verdere toelichting
wordt verwezen naar Vollering (1991). Hier wordt volstaan met de weergave van
de geschatte elasticiteiten op basis van het PACKAGEmodel (tabel 2).
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met 0,5%, terwijl het gebruik van andere pakketten stijgt ('01 100' stijgt met 2,4%,
'01010' stijgt met 4% '11010' stijgt met 2,6%);
wanneer het gemiddelde inkomen (inkomen) met 1% stijgt, blijkt het gebruik van
het pakket met huisarts en commerciële huishoudelijke hiilp ('01001') te stijgen
met 0,3%. Aan de andere kant daalt het gebruik van twee andere pakketten
('00100' daalt met 0,3%, '11010' daalt met 0,4%);
?.r bij een stijging van 1% van het gemiddeld aantal mensen met een eigen huis (huis,-eigenaar), stijgt het gebruik van commerciële huishoudelijke hulp ('00001') met
0,6%;
- een daling met 1%van de invaliditeit(invaliditeit)heeft een stijging van het aantal
mensen dat geen zorgvoorzie~ngengebruikt ('00000') met 0,2% tot gevolg. Tegs
lijkertijd daalt dan het gebruik van enkele andere pakketten ('01 100' d& i e t
0,7%, '01010' daalt met 1,1%, '01001"daalt met 0,9%, '.11010' daalt met 0,8%);
- door een daling met 1%van de invaliditeit van een ander lid\ran het huishouden
(invalhuish) stijgt het aantal mensen dat geen zorgvoorzieningen gebruikt
C00000') nauweliiks (0.04%). terwiil het aantal mensen dat gebruik maakt van
het pakket met firmele huishoudelijke hulp ('00010') een dalkg te zien geeft van
0,34%. Verder daalt het gebruik van enkele andere pakketten significant ('01 100'
daalt met 0,31%, '01010' daalt met 0,6%).
F

De economische variabelen inkomen en hukeigenaar blijken positief samen te hangen
met het gebruik van commerciële huishoudelijke hulp: door een toename van een
van beide variabelen neemt in ieder geval het gebruik van commerciële huishoude
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voorzieningen die in principe dezelfde functies hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke
hulp. De probleemstelling heeft betrekking op de vraag welke individuele of huishoudensfactorenverklaren dat een oudere of een ouder huishouden gebruik maakt
van bepaald pakket van zorgvoorzieningen en niet van een ander pakket van wrgvoorzieningen. Voor de beantwoording van de vraag is het PACKAGE-model ontwikkeld en geschat. In het PACKAGE-model zijn pakketten geïntroduceerd die
combinaties vormen van diverse zorgvoorzieningen. Deze zorgvoorzieningen zijn:
persoonlijke hulp voor algemene dagelijkse levensvemchtingen, huisarts, en informele, formele en commerciële hulp voor huishoudelijke activiteiten. De schattingsresultaten geven aan dat er in de meeste gevallen significante verschillen zijn in &e
individuele karakteristieken voor gebruikers van de pakketten.
Het PACKAGE-model is een micro-simulatiemodel, waarmee in principe simulaties
kunnen worden uitgevoerd voor het gebruik van zorgvobrzieningen. Zo kan de
invloed van veranderingen in individuele karakteristieken op het g e b w van zorgvoorzieningen worden gekwantificeerd.Een regionale verbijzondering
de r&"i;i-

