
 

 

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2005. De 
gegevens mogen met bronvermelding (C.Leemrijse, M. de 
Boer, M. Ribbe, Paramedische zorg in verpleeghuizen: 
de verschillen verklaard ?, NIVEL 2005) worden 
gebruikt. 
Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl. 
 
http://www.nivel.nl/

 
 
 
 
 
 
Paramedische zorg in verpleeghuizen: 
de verschillen verklaard ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Leemrijse 
M. de Boer 
M. Ribbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:receptie@nivel.nl
http://www.nivel.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 906957174 

 

http://www.nivel.nl 

nivel@nivel.nl 

Telefoon 030 2 729 700 

Fax 030 2 729 729 

 

©2005 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het 

gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron 

duidelijk wordt vermeld.

  



Inhoud 

Inhoud 3 

Voorwoord 5 

1 Inleiding 7 
1.1 Vraagstellingen 9 
1.2 Modernisering AWBZ 10 
1.3 Leeswijzer 11 

2 Methoden 13 
2.1 Methoden fase I: vraagstelling 1 tot en met 6 13 

2.1.1 Steekproef 13 
2.1.2 Statistische analyse 15 

2.2 Methode fase II: vraagstelling 7 en 8 18 
2.2.1 Interviews 18 
2.2.2 Expertmeeting 19 
2.2.3 Etnische achtergrond van verpleeghuisbewoners 19 

3 Resultaten 21 
3.1 Resultaten fase I 21 

3.1.1 Fysiotherapie 21 
3.1.2 Ergotherapie 26 
3.1.3 Logopedie 29 
3.1.4 Diëtetiek 31 
3.1.5 Samenvatting en beschouwing resultaten fase I 33 

3.2 Resultaten interviews en expertmeeting (fase II) 43 
3.2.1 Verschillen tussen verpleeghuizen in het percentage bewoners dat paramedische zorg 

krijgt 44 
3.2.2 Verschillen tussen bewoners in paramedisch zorggebruik 48 

4 Beschouwing 53 
4.1 Beperkingen van de studie 53 
4.2 Conclusies en aanbevelingen 54 

Literatuur 61 
 

Paramedische zorg in verpleeghuizen, NIVEL 2005 3 



4 Paramedische zorg in verpleeghuizen, NIVEL 2005 



Voorwoord 
 
 
 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘Paramedische zorg 
in verpleeghuizen: de verschillen verklaard?’. Het onderzoek werd in samenwerking met 
de afdeling verpleeghuisgeneeskunde van het EMGO instituut in opdracht van het 
programma Diversiteit van ZonMw uitgevoerd. 
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Paramedische zorg in verpleeghuizen: 
een inventariserend onderzoek naar omvang, verwijsindicatie en inhoud van para-
medische zorg’ (De Boer, et al., 2004). De beide onderzoeken hadden niet uitgevoerd 
kunnen worden zonder de enthousiaste medewerking van de verpleeghuisartsen, fysio-
therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten van de 15 participerende ver-
pleeghuizen. Wij willen hen hiervoor vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedanken. 
De leden van de begeleidingscommissie hebben een belangrijk aandeel gehad in dit 
onderzoek, in de vorm van hun adviezen ten aanzien van de uitvoer ervan en vooral ook 
ten aanzien van de formulering van de aanbevelingen. Ook hen willen wij hiervoor 
hartelijk bedanken. 
 
 
 
Utrecht, februari 2005 
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1 Inleiding 
 
 
Jaarlijks worden zo’n 56.400 mensen opgenomen in een verpleeghuis en ontvangen nog 
eens 3.390 mensen dagbehandeling (Bartels, 2002). In totaal verblijven er in Nederland 
ruim 59.000 mensen in een verpleeghuis. Nederland kent circa 334 verpleeghuizen. 
Daarvan zijn er 44 somatische verpleeghuizen, 48 psychogeriatrische verpleeghuizen en 
242 verpleeghuizen die gecombineerde zorg bieden (Bartels, 2002). De meeste mensen 
worden in het verpleeghuis opgenomen voor revalidatie/reactivering (39%) of voor 
langdurige zorg (51%). Daarnaast kan in een verpleeghuis bijzondere zorg worden 
verleend zoals stervensbegeleiding, zware verpleegkundige zorg, specifieke psycho-
sociale begeleiding of screening en diagnostiek.  
Opname in een verpleeghuis wordt vaak lang uitgesteld omdat mensen zo lang mogelijk 
(zelfstandig) thuis willen blijven wonen en dit ook vanuit overheidswege wordt ge-
stimuleerd. De mensen die wel worden opgenomen zijn meestal ouder dan 80 jaar en 
vertonen veelal complexe problematiek die voortdurende zorg vereist. In de verpleeghuis-
zorg wordt tot op heden een integraal pakket van begeleiding, verzorging en behandeling 
geboden. Naast de verpleeghuisartsen, verpleging/verzorging, psychologen en maatschap-
pelijk werkers zijn hierbij verschillende paramedische disciplines betrokken, zoals fysio-
therapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.  
In 2003-2004 is door het NIVEL een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de 
omvang van paramedische zorg in verpleeghuizen, de verwijsindicatie en inhoud van 
deze zorg (De Boer, et al., 2004). Het onderzoek werd in samenwerking met de afdeling 
verpleeghuisgeneeskunde van het EMGO instituut uitgevoerd, in opdracht van het pro-
gramma Ouderenzorg van ZonMw. In dit onderzoek is aan de hand van gegevens van een 
steekproef van 600 bewoners afkomstig uit 15 verpleeghuizen, inzicht gegeven in de 
medische diagnosen en functionele beperkingen van de verpleeghuisbewoners en is 
aangegeven welke bewoners wel en welke bewoners geen paramedische zorg ontvangen. 
Er werden binnen dit onderzoek alleen gegevens verzameld omtrent de intramuraal 
geboden paramedische zorg.  
 
Figuur 1: Percentage bewoners dat binnen de 15 verpleeghuizen (genummerd van 1 tot 

en met 15) fysiotherapeutische, ergotherapeutische, logopedische of diëtisti-
sche zorg ontvangt 
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nde bevinding uit dit
bestaan tussen verpleeghuizen in geboden zorg (figuur 1). Zo krijgt in het ene verpleeg-
huis bijvoorbeeld 65 % van de bewoners diëtistische zorg, terwijl in het ander verpleeg-
huis geen diëtist aanwezig is. Ook binnen een verpleeghuis is het zorggebruik sterk 
verschillend tussen verpleeghuisbewoners onderling. Zo varieert de omvang van geb
fysiotherapeutische zorg van 2 minuten per week tot meer dan 150 minuten per week. Het 
achterhalen van de oorzaken of redenen van deze diversiteit in de zorg viel destijds buiten 
het bestek van het onderzoek.  
Het nader bestuderen van de ach
wenselijk in het kader van de transparantie van zorg en het gelijkheidsbeginsel in de zo
Inzicht is nodig in welk type zorg binnen verpleeghuizen het best aansluit bij de behoefte 
van de bewoner en hoe de zorg samenhangt met verschillende bewonerskenmerken (De 
Veer & Kerkstra, 1997; 2001). In het onderhavige vervolgonderzoek dat in opdracht van
het ZonMw programma Diversiteit werd uitgevoerd, is de diversiteit van paramedische 
zorg in verpleeghuizen nader geanalyseerd.   
 
In
medische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) onderzocht in welk
mate er verschillen zijn in geboden paramedische zorg tussen verpleeghuizen en tussen 
bewoners. Tevens is geanalyseerd welke factoren een rol spelen bij deze diversiteit in 
geboden zorg. Verwacht werd dat dit factoren zijn van uiteenlopende aard, zoals ziekte
gerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken van het ver-
pleeghuis. Van deze factoren is tevens onderzocht of zij invloed hebben op de mate 
waarin de zorg door de behandelend paramedicus toereikend wordt geacht en op de m
waarin volgens de behandelend paramedicus de behandeldoelen worden behaald. 
Wanneer factoren werden geïdentificeerd die invloed hebben op de diversiteit in zo
in fase II van het onderzoek onderzocht op welke wijze deze factoren het paramedisch 
zorggebruik beïnvloeden en of het al dan niet gewenst is dat de gevonden factoren het 
paramedisch zorggebruik beïnvloeden. Aan de hand van deze resultaten zijn aan-
bevelingen geformuleerd voor het verder optimaliseren van zorgtrajecten en interv
teneinde zo adequaat mogelijk rekening te houden met diversiteit van bewoners.  
 
V
een bewoner, dus met zijn/haar medische diagnose, eventuele co-morbiditeit en de mate 
van functionele beperkingen (ziektegerelateerde factoren). Bij bepaalde diagnosegroepen
zoals patiënten met afasie of bij demente bewoners kunnen ook problemen in de com-
municatie van invloed zijn op de ontvangen zorg. Met name revalidatie vraagt veel van
communicatie tussen behandelaar en patiënt en het ontbreken van een goede communica-
tie kan het behandelproces vertragen en/of bemoeilijken. 
Het vermoeden bestond echter dat er binnen de verschillen
verschillen in zorggebruik te vinden zijn, die worden beïnvloed door niet direct ziek
gerelateerde factoren als leeftijd, geslacht en etnische achtergrond van de bewoner. Uit 
cijfers van het SCP blijkt dat naast de gezondheidstoestand, ook leeftijd en geslacht 
bepalend zijn voor de hoeveelheid zorg die iemand ontvangt. Het gebruik van profes
sionele hulp, zoals hulp bij persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen en h
bij mobiliteit door bewoners van verpleeghuizen, groeit naarmate de ernst van de beper-
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kingen en de leeftijd van de bewoner toenemen (De Klerk, 2001). Uit gegevens van het 
NIVEL over paramedische zorg in de eerste lijn (Landelijk Informatienetwerk Para-
medische Zorg, LIPZ) blijkt dat zowel het aantal zittingen als de behandelduur signif
worden beïnvloed door de verwijsdiagnose, leeftijd en het geslacht van de patiënt. 
Vrouwelijke patiënten en ouderen worden gemiddeld langer behandeld dan mannen
jongeren (Wimmers, 2003). Ook de etniciteit kan een factor zijn in het wel of niet 
ontvangen van paramedische zorg. Door een andere ziektebeleving en een mogelijk
taalbarrière zal het afstemmen van de zorg op de zorgvraag en het communiceren met
allochtone bewoners complexer zijn (Jacobs et. al., 2002). Van de opnameduur, opnam
afdeling en opname-indicatie wordt eveneens verwacht dat dit van invloed is op het 
paramedisch zorggebruik van verpleeghuisbewoners. 
Tenslotte bestond het vermoeden dat ook de kenmerke
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amengevat heeft dit tot de volgende vraagstellingen geleid, waarbij onderscheid is 

iemand verblijft invloed hebben op het paramedisch zorggebruik. Zo heeft het ene v
pleeghuis als beleid dat de diëtist iedere nieuwe bewoner bezoekt en begeleidt, terwijl e
in het andere verpleeghuis geen diëtist beschikbaar is. Ook demografische kenmerken van
de omgeving van het verpleeghuis kunnen een rol spelen doordat bijvoorbeeld een ver-
pleeghuis in een sterker verstedelijkt gebied meer met personeelstekort te maken heeft 
(Hoek et. al., 2000). Tenslotte zou het aantal beschikbare fte paramedische zorg van 
invloed kunnen zijn.  
 
S
gemaakt tussen vraagstellingen die betrekking hebben op verschillen tussen 
verpleeghuizen en vraagstellingen die betrekking hebben op verschillen tussen bewoners. 

1.1 Vraagstellingen  

ase I 
elke mate verschillen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat 

2) verklaard door 
het 

3)  factoren hebben invloed op het wel of niet ontvangen van paramedi-

4) n invloed op de hoeveelheid paramedische zorg die 

 
evens is gekeken welke factoren invloed hebben op de mate waarin de zorg toereikend 

 

-

 

 
F
1) In w

paramedische zorg krijgt en wat betreft de omvang van deze zorg? 
In hoeverre worden deze verschillen tussen verpleeghuizen (mede) 
ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken van 
verpleeghuis? 
Welke van deze
sche zorg door een bewoner?  
Welke van deze factoren hebbe
bewoners (per discipline) ontvangen?  

T
wordt geacht door fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Daarbij moet wel
worden gerealiseerd dat zowel de mate waarin de omvang van therapeutische aandacht 
toereikend wordt geacht, als de mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt, in dit onder
zoek een subjectief oordeel is van de betreffend paramedicus.  
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5) Welke factoren (ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en 
kenmerken van het verpleeghuis) hebben invloed op de mate waarin de zorg door de 
behandelend paramedicus toereikend wordt geacht? 

6) Welke van deze factoren hebben invloed op de mate waarin de behandeldoelen wor-
den behaald? 

 
Fase II 
7) Indien ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken 

van het verpleeghuis een rol spelen bij de geboden paramedische zorg, op welke 
wijze zijn deze factoren dan van invloed? En gerelateerd daaraan: is dit een gewenste 
situatie? 

8) In hoeverre kan in de toekomst de paramedische zorg verder worden geoptimaliseerd, 
rekening houdend met deze factoren? 

 

1.2 Modernisering AWBZ 
 
Zeker ook in het kader van de aanbevelingen die aan de hand van de onderzoeksresultaten 
worden geformuleerd, is het van belang zich te realiseren dat de ‘bedrijfsvoering’ binnen 
de verpleeghuizen aan het veranderen is, in het kader van de modernisering van de 
AWBZ en de daaraan gekoppelde functiegerichte benadering. Sinds 1 april 2003 zijn 
aanspraken op zorg geformuleerd in zeven AWBZ brede functies, in plaats van de 
traditionele aanbodstermen zoals bijvoorbeeld reactivering of langdurige zorg1. Dit is 
vastgelegd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA-AWBZ). De zeven functies zijn:  
- Behandeling 
- Activerende begeleiding 
- Ondersteunende begeleiding 
- Verpleging 
- Persoonlijke verzorging 
- Huishoudelijke hulp 
- Verblijf 
 
Ook de indicatiestelling is per april 2003 gebaseerd op de AWBZ functies, waarbij tevens 
de hoeveelheid zorg in klassen2 wordt aangegeven.  
De bekostiging en verantwoording van de zorg vinden echter nu nog niet in functionele 
termen plaats. Momenteel wordt in relatie tot deze functiegerichte aanspraken ook een 
functiegerichte bekostiging ontwikkeld. Om de overstap naar functiegerichte bekostiging 
in de intramurale zorg te kunnen maken worden per 1 januari 2006 zogeheten intramurale 
zorgarrangementen (IZA's) geïntroduceerd. In de intramurale zorgarrangementen wordt 
in termen van functies en klassen omschreven welk pakket intramurale zorg bekostigd 
wordt. De cliënt krijgt op basis van cliëntkenmerken (indicatiestelling) toegang tot het 
meest passende IZA. (Min. VWS, AWBZ/DBG-2525864, 2004).  

                                                      
1 Voorbeeld: Kreeg de cliënt voorheen een indicatie voor revalidatieopname in een verpleeghuis, in de nieuwe situatie 

krijgt de cliënt een indicatie voor Verblijf, Verpleging, Persoonlijke verzorging en Behandeling. 
2 In een klasse wordt middels een bandbreedte de omvang van de zorg vastgelegd. 
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De AWBZ functies die in het kader van dit onderzoek het meest relevant zijn, zijn 
‘behandeling’, ‘activerende begeleiding’, ‘ondersteunende begeleiding’ en ‘verblijf’. De 
functiegerichte bekostiging wordt straks per cliënt gekwantificeerd in uren. Op basis van 
deze indicatiestellingen kan de cliënt gaan onderhandelen met het beoogde verpleeghuis, 
waarbij de zorgvraag van de cliënt binnen de grenzen van de indicatiestelling centraal 
staat. Naast de zorg die de cliënt vergoed krijgt via de AWBZ, kunnen er ook afspraken 
gemaakt worden over eventuele extra activiteiten waarvoor de cliënt zelf bij betaalt. De 
met de bewoners afgesproken zorgactiviteiten hebben een directe invloed op de bezetting 
binnen het verpleeghuis. In de oude situatie was deze bezetting meer budgetgestuurd. De 
geleverde zorg moet in de toekomst worden verantwoord, niet alleen aan de bewoner, 
maar ook aan het zorgkantoor, wat vraagt om een goede registratie van de feitelijk ge-
leverde zorg in tijd. Na verloop van tijd kan een herindicatie plaatsvinden, wanneer de 
bewoner bijvoorbeeld ten gevolge van verdere achteruitgang extra zorg behoeft. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Voor de lezers die vooral in de resultaten van dit onderzoek zijn geïnteresseerd en minder 
in de methode van het onderzoek en de statistische analyse, wordt aangeraden na de 
inleiding de paragrafen ‘Samenvatting en beschouwing resultaten van fase I’ en ‘Resul-
taten van de interviews en de expertmeeting (fase II)’ te lezen. In de afsluitende be-
schouwing in hoofdstuk 4 worden de aanbevelingen die op grond van dit onderzoek zijn 
gedaan geformuleerd. 
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2 Methoden  
 

2.1 Methoden fase I: vraagstelling 1 tot en met 6 
 

2.1.1 Steekproef 
Het onderzoek naar de verschillen in paramedisch zorggebruik is gebaseerd op de zorg-
inhoudelijke gegevens van een aselecte steekproef van 600 verpleeghuisbewoners. Deze 
verpleeghuisbewoners waren afkomstig uit een steekproef van 15 verpleeghuizen welke 
is gestratificeerd naar type verpleeghuis (somatisch of gecombineerd) en grootte (aantal 
bedden; Prismant, 2002). De verpleeghuisbewoners waren allen ouder dan 55 jaar en 
hadden een opname-indicatie voor reactivering en revalidatie of voor langdurige/chroni-
sche zorg.  
De dataverzameling vond plaats in het kader van het eerder genoemde inventariserend 
onderzoek naar de omvang, indicatiestelling en inhoud van paramedische zorg in ver-
pleeghuizen (De Boer, et al., 2004). Dit onderzoek diende zich te richten op bewoners 
ouder dan 55 jaar met somatische problematiek. Om die reden werd deze leeftijdsgrens 
gehanteerd en zijn psychogeriatrische verpleeghuizen buiten de steekproef gelaten. 
Gedurende de voorbereidende fase van het onderzoek bleek echter dat ook bewoners van 
de PG afdelingen zonder uitzondering somatische problematiek vertoonden, zodat 
uiteindelijk zowel bewoners van een somatische afdeling als bewoners van een PG 
afdeling in het onderzoek werden betrokken. Om een representatieve steekproef van 
bewoners te verkrijgen is per verpleeghuis een gewogen selectie van 20% van het aantal 
somatiek- en PG bedden in het betreffende verpleeghuis gemaakt.3

 
Dataverzameling 
In een persoonlijk gesprek van de onderzoeker met de verpleeghuisartsen en paramedici 
werden voorgestructureerde vragenlijsten ingevuld waarbij gebruik werd gemaakt van de 
medische- en/of zorgdossiers van bewoners. Gegevens werden zoveel mogelijk 
geanonimiseerd verzameld. De paramedische zorg die door bewoners werd ontvangen op 
het moment van dataverzameling en/of in het half jaar hieraan voorafgaand, werd mee-
genomen in het onderzoek.4 Onder paramedische zorg werd iedere betrokkenheid van de 
paramedicus met de betreffende bewoner verstaan. Dus ook een eenmalig bezoek van 
bijvoorbeeld de diëtist en het deelnemen aan de groepsgym onder leiding van de fysio-
therapeut werden in het onderzoek meegenomen.  
Voor een uitgebreide beschrijving van de methoden en een verantwoording van de ge-
hanteerde vragenlijsten wordt verwezen naar het rapport van De Boer, et al., (2004). 
                                                      
3 Indien er naast somatiek en PG-afdelingen sprake is van andere afdelingen waarvan het logischerwijs te verwachten is 

dat de paramedische zorg anders is dan op andere afdelingen (bv. CVA-unit)  is een evenredig percentage bewoners van 
deze afdeling meegenomen in de selectie. 

4 Voor deze periode is gekozen om enerzijds de kans te verkleinen dat kortdurende of éénmalige contacten worden gemist 
en anderzijds om het risico te beperken dat ontvangen zorg gemist wordt doordat dossiers ontbreken (i.g.v. ontslag of 
overlijden bewoner) of dat de arts en/of paramedicus zich onvoldoende kan herinneren welke zorg de bewoner heeft 
ontvangen. 
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Kenmerken bewoners 
De steekproef van 600 verpleeghuisbewoners bestond uit 391 vrouwen en 209 mannen. 
Een kleine meerderheid (54%) van de bewoners is opgenomen op een somatische afde-
ling binnen het verpleeghuis (tabel 1). Van deze ‘somatische bewoners’ ontving 32% zorg 
in het kader van reactivering & revalidatie; de overige bewoners op somatiek afdelingen 
kregen langdurig chronische zorg. Het percentage langdurig chronische zorg lag bij de 
PG-bewoners een stuk hoger (99%); slechts drie bewoners die op een PG-afdeling ver-
bleven ontvingen zorg van het type reactivering & revalidatie. In totaal ontving 82% van 
de bewoners langdurig chronische zorg ten opzichte van 18% reactivering & revalidatie. 
 
 
Tabel 1: Opnameafdeling en opname-indicatie (n=600)1

 
 Somatisch  PG  Totaal 
 N % N %  N %
Reactivering & revalidatie 103 32.2 3 1.1  106 17.7
Langdurige zorg 217 67.8 275 98.8  492 82.3
   
Totaal 320 100.0 278 100.0  598 100.0
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1 Missende waarden ten aanzien afdeling en type zorg n=2. 
 
 
Gemiddeld waren de bewoners op het moment van dataverzameling 27 maanden (sd. 8) 
opgenomen in het verpleeghuis, met een range van minder dan een maand tot 27 jaar. De 
leeftijd van de mannelijke bewoners was gemiddeld 80 jaar (sd.8) en van de vrouwen 82 
jaar (sd.8). Het merendeel (46%) van de bewoners bevond zich in de leeftijdscategorie 
van 75 tot 85 jaar.  
 
 
Figuur 2: Relatieve leeftijdsverdeling naar geslacht (n=600)
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Diagnosegegevens: aandoeningen en beperkingen 
Bij het weergeven van de diagnosegegevens is onderscheid gemaakt tussen aandoeningen 
(de medische diagnose) en beperkingen. Tabel 2 geeft een overzicht van de meest ge-
noemde ‘meest validiteitbepalende diagnosen’ en de ‘meest validiteitbepalende be-
perkingen’. Onder meest validiteitbepalende diagnose cq. meest validiteitbepalende be-
perking wordt verstaan de aandoening/beperking die naar het oordeel van de verpleeg-
huisarts het meest van invloed is op het functioneren (de validiteit) van de bewoner. Niet 
voor iedere bewoner kon slechts één ‘meest validiteitbepalende diagnose’ en/of één 
‘meest validiteitbepalende beperking’ worden aangegeven waardoor het aantal 
waarnemingen in tabel 2 niet gelijk is aan 600. 
 
 
Tabel 2: Top vijf van meest validiteitbepalende aandoeningen (n=542) en beperkingen 

(n=540) 
 
Meest validiteitbepalende aandoeningen N % 
Dementie 235 43,4 
Cerebrovasculaire aandoening (CVA) 131 24,2 
Status na heupvervanging 20 3,7 
Overig neurologische aandoeningen 20 3,7 
Ziekte van Parkinson 16 3,0 
   
Meest validiteitbepalende beperking N % 
Lichamelijk functioneren 266 49,3 
Cognitief functioneren 214 39,6 
Stemmings, gedragspatronen 29 5,4 
Communicatie/gehoor 11 2,0 
Psychosociaal welbevinden 8 1,5 
 

2.1.2 Statistische analyse 

Uitkomstvariabelen 
Voor alle vier de paramedische disciplines is naar vier uitkomstvariabelen gekeken. Als 
eerste uitkomstvariabele is gehanteerd of een bewoner wel of geen paramedische zorg 
ontvangt. Deze variabele is dichotoom. Tevens is voor de bewoners die een bepaalde 
vorm van paramedische zorg ontvingen het totaal aantal minuten zorg opgeteld dat zij per 
week kregen. Deze variabele is een continue variabele.  
Vervolgens is geanalyseerd in hoeverre de geboden paramedische zorg naar het oordeel 
van de behandelend therapeut toereikend is (wel/niet) en in hoeverre de behandeldoelen 
zijn behaald (geheel-gedeeltelijk/niet). Beide laatst genoemde variabelen zijn dichotoom.  
De voorspellende variabelen zijn verdeeld in de drie groepen die in de vraagstellingen 
zijn weergegeven, namelijk ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde 
factoren en kenmerken van het verpleeghuis.  
 
 

Paramedische zorg in verpleeghuizen, NIVEL 2005 15 



Tabel 3: Af- en onafhankelijke variabelen die in de analyse zijn meegenomen 
 
Variabelen Meting In analyse als 
Ziektegerelateerde factoren   
CVA Ja, Nee Dichotoom 
Dementie Ja, Nee Dichotoom 
Total hip Ja, Nee  Dichotoom 
Overige neurologische stoornissen Ja, Nee Dichotoom 
Overigen (referentiecategorie) Ja, Nee Dichotoom 
Lichamelijke beperkingen = meest validiteitbepalende beperking Ja, Nee Dichotoom 
Cognitieve beperkingen = meest validiteitbepalende beperking Ja, Nee Dichotoom 
Overige beperkingen = meest validiteitbepalende beperking 

(referentiecategorie) 
Ja, Nee Dichotoom 

Comorbiditeit  Totaal aantal aan-
doeningen -1  

Continu 

Comorbiditeit beperkingen Totaal aantal be-
perkingen -1 

Continu 

Afasie  Ja, Nee Dichotoom 
Communicatiestoornissen  Ja, Nee Dichotoom 
Stemmings- en gedragsstoornissen Ja, Nee Dichotoom 

Indirect ziektegerelateerde factoren  Dichotoom 
Geslacht Man, Vrouw Dichotoom 
Leeftijd Geboortedatum Continu  

jaren, gecorri-
geerd voor 
mediane leeftijd 

Etniciteit In Nederland ge-
boren, niet in Neder-
land geboren 

Dichotoom 

Opnameafdeling  Somatiek, PG Dichotoom 
Opnameduur Opnamedatum continu in 

maanden 
Opnamedindicatie Revalidatie, 

langdurige zorg 
Dichotoom 

Kenmerken van het verpleeghuis  Dichotoom 
Type verpleeghuis Somatisch, 

Gecombineerd 
Dichotoom 

Verstedelijking CBS Dichotoom 
CVA-unit  Ja, Nee Dichotoom 
Fte paramedicus  Fte per 100 bedden Continu, 

rangnummer 
 
 
Voorspellende variabelen: ziektegerelateerde factoren 
Als ziektegerelateerde factoren zijn de 4 meest voorkomende ‘hoofddiagnosen’ of 
validiteitbepalende diagnosen meegenomen, nl. ‘CVA’, ‘Dementie’, ‘Status na Total 
Hip’, en ‘neurologische stoornissen n.n.o’. Als referentiegroep is ‘overigen’ gehanteerd. 
Naast de medische diagnose zijn ook de beperkingen die volgens de verpleeghuisarts het 
meeste invloed hebben op de validiteit van de bewoner meegenomen in de analyse. De 
meest voorkomende beperkingen waren ‘lichamelijke beperkingen’ en ‘cognitieve 
beperkingen’. Als referentiegroep geldt de categorie ‘overige beperkingen’. ‘Comorbidi-
teit’ is ingevoerd als maat voor het aantal medische diagnosen dat een bewoner heeft 
naast de meest validiteitbepalende diagnose. De factor ‘comorbiditeit beperkingen’ geeft 
het aantal beperkingen weer dat een bewoner heeft naast de meest validiteitbepalende 
beperking. Als laatste drie ziektegerelateerde factoren zijn ‘afasie’, ‘communicatie-
stoornissen’ en ‘stemmings- en gedragsstoornissen’ in de analyse meegenomen (tabel 3).  
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Voorspellende variabelen: Indirect ziektegerelateerde factoren 
Als indirect ziektegerelateerde factoren zijn ‘leeftijd’ en ‘geslacht’ geanalyseerd. Ook de 
opnameafdeling (somatisch vs. psychogeriatrisch) waar de bewoner verblijft en de op-
name-indicatie (revalidatie vs. langdurige zorg) zijn in de analyse meegenomen.  
 
Kenmerken van het verpleeghuis 
In de analyse is rekening gehouden met het type verpleeghuis (somatische of gecombi-
neerde zorg), de mate van verstedelijking van de omgeving van het verpleeghuis, de 
aanwezigheid van een speciale CVA-unit en het aantal fte paramedische zorg dat het 
verpleeghuis tot de beschikking heeft. Deze paramedici hoeven niet in dienst van het 
verpleeghuis te zijn, maar kunnen ook van extern worden ‘ingehuurd’. Om te voorkomen 
dat uitschieters in het aantal fte de analyse vertekenen, is aan het aantal fte/100 bedden 
een rangnummer toegekend. Hierbij kreeg het laagste aantal fte/100 bedden rangnummer 
1 en het hoogste aantal fte/100 bedden rangnummer 15. 
 
Niveaus van analyse 
Aangezien de 600 verpleeghuisbewoners (niveau 1) woonachtig zijn in 15 verpleeghuizen 
(niveau 2) is er sprake van ‘geneste’ data. Om die reden is gebruik gemaakt van een 
multilevel regressieanalyse. In multilevel analyse wordt rekening gehouden met deze 
verschillende niveaus en met de onderlinge afhankelijkheid van de data. Voor de analyse 
van de dichotome uitkomstvariabelen (ontvangen van paramedische zorg, toereikendheid 
van zorg en het behalen van de behandeldoelen) is een logistische multilevel regressie-
analyse gebruikt. Voor de continue uitkomstvariabele ‘omvang van zorg per week’ is een 
lineaire multilevel regressieanalyse gebruikt. De variantie in hoeveelheid zorg kan bij een 
lineaire multilevel regressieanalyse op beide niveaus (bewoner en verpleeghuis) worden 
geanalyseerd. Voorafgaand aan de analyse zijn bivariate correlaties tussen alle variabelen 
berekend om te controleren voor hoge correlaties.  
De multilevel analyse is uitgevoerd met het programma MLwiN 1.1 software. De volg-
orde waarin de variabelen werden ingevoerd in het model, zijn bepaald op grond van de 
verwachte relatie met het gebruik van paramedische zorg.  
 
De analyse werd in vier stappen uitgevoerd: 
1. Als eerste is een model gemaakt waarin verder geen voorspellende factoren zijn 

opgenomen (0-model). Dit model geeft in het geval van de logistische regressie-
analyse de gemiddelde kans op paramedische zorg weer. Voor de hoeveelheid zorg 
geeft het model het gemiddeld aantal minuten zorg weer. Dit laatste model kan voor 
de hoeveelheid zorg de bijdrage aan de verschillen in zorg op beide niveaus, namelijk 
bewoner en verpleeghuis vaststellen.  

2. In de tweede stap zijn alle voorspellende variabelen op patiëntniveau ingevoerd. Dit 
zijn de ziektegerelateerde en indirect ziektegerelateerde variabelen. De bijdrage van 
elke variabele wordt uitgedrukt in een regressiecoëfficiënt (B) en een standaard fout 
(SD).  

3. In de derde stap zijn de kenmerken van het verpleeghuis in het model opgenomen 
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4. Als vierde en laatste stap zijn alleen de variabelen die een significante bijdrage leveren 
aan de variantie in percentage zorg in het model gelaten. Dat zijn dus de variabelen 
waarvan de regressiecoëfficiënt B gedeeld door de standaard fout SD groter is dan 
│1.96 │.  

 
Analyse diëtetiek  
Van de 15 verpleeghuizen die in het onderzoek betrokken waren, beschikten er twee niet 
over een diëtist. Het minimale aantal niveaus dat nodig is voor het adequaat uitvoeren van 
een multilevel analyse bedraagt 15. Daarom is voor de analyse van de factoren die bij-
dragen aan het wel of niet ontvangen van diëtistische zorg (alsmede aan het adequaat zijn 
van de omvang van zorg en het behalen van de behandeldoelen) gebruik gemaakt van een 
gewone logistische regressie analyse. Voor de analyse van de factoren die bijdragen aan 
het aantal minuten zorg dat een bewoner ontvangt, is een gewone lineaire regressie-
analyse gehanteerd. De verklarende factoren zijn stapsgewijs in het model gebracht. 
Allereerst zijn de voorspellende variabelen op patiëntniveau ingevoerd, de ziekte-
gerelateerde en indirect ziektegerelateerde factoren. Daarna zijn de kenmerken van het 
verpleeghuis ingevoerd.  
Met deze analyse is niet te onderzoeken of er significante verschillen bestaan tussen ver-
pleeghuizen in het aantal bewoners dat diëtistische zorg ontvangt. Het is echter duidelijk 
dat er diversiteit in diëtistische zorg bestaat aangezien twee van de 15 verpleeghuizen 
geen diëtist in huis hebben. Door het beperkte aantal verpleeghuizen met een diëtist in 
huis vervallen de vraagstellingen 1 en 2 voor diëtistische zorg gedeeltelijk.  
 

2.2 Methode fase II: vraagstelling 7 en 8 
 
De verklarende factoren die met betrekking tot het paramedisch zorggebruik gevonden 
werden, geven op zichzelf geen inzicht in de wijze waarop deze factoren invloed hebben. 
Ook is niet te beoordelen of de gevonden verschillen in zorg ‘terecht’ zijn en op rationele 
gronden zijn terug te voeren. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn in de tweede fase van 
het onderzoek interviews afgenomen en is een expertmeeting georganiseerd.  
 

2.2.1 Interviews 
Met verpleeghuisartsen en paramedici uit de participerende verpleeghuizen zijn inter-
views gehouden. Daarbij is zowel gesproken met vertegenwoordigers van verpleeghuizen 
waar het paramedisch zorggebruik hoog is, als met vertegenwoordigers van verpleeg-
huizen met een relatief laag zorggebruik. Voorafgaand aan het interview kregen de 
verpleeghuisartsen en paramedici de resultaten uit de eerste fase van het onderzoek toe-
gestuurd. Daarbij kregen zij inzicht in de gegevens van het eigen verpleeghuis en in de 
gegevens van de totale steekproef van 15 verpleeghuizen. De vragen die aan de orde 
kwamen in het interview zijn eveneens meegestuurd.  
In de interviews is gevraagd of de verpleeghuisartsen en paramedici een verklaring 
konden geven voor de gevonden verschillen in paramedisch zorggebruik tussen ver-
pleeghuizen. Vervolgens is per gevonden verklarende factor (ziektegerelateerd, indirect 
ziektegerelateerd of kenmerken van het verpleeghuis) nagegaan of de artsen en para-
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medici de invloed van de factor herkenbaar vonden en of zij konden verklaren op welke 
wijze de factor van invloed is op het paramedisch zorggebruik. Tevens is gevraagd of zij 
van mening zijn dat het terecht en/of adequaat is dat de gevonden factor het paramedisch 
zorggebruik in verpleeghuizen (mede) bepaalt. Wanneer de artsen of paramedici van 
mening waren dat de betreffende factor het paramedisch zorggebruik eigenlijk niet zou 
moeten bepalen is aan hen gevraagd hoe dit eventueel veranderd zou kunnen worden. Bij 
de bovengeschetste vragen is vooral ingezoomd op die factoren die bij meerdere vormen 
van paramedische zorg van invloed blijken te zijn. 
Tenslotte is gevraagd of er naar de mening van de verpleeghuisartsen en paramedici nog 
andere factoren een rol spelen bij het aanbod van paramedische zorg, die niet uit de resul-
taten van het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Dezelfde vragen zijn voorgelegd aan een aantal ‘key-persons’ binnen de verpleeghuis-
geneeskunde. Dit waren een lid van het bestuur van een aantal verpleeghuizen, een 
vertegenwoordiger en onderzoeker van Prismant en de voorzitter van de NVVA (Neder-
landse Vereniging van Verpleeghuisartsen). Van hen werd verwacht dat zij een iets meer 
‘verpleeghuisoverstijgende’ visie zouden kunnen bieden. Behalve verpleeghuisartsen en 
paramedici zijn ook een aantal vertegenwoordigers van cliëntenraden uitgenodigd om 
deel te nemen aan een interview.  
 

2.2.2 Expertmeeting  
Ter afsluiting van het project is een expertmeeting georganiseerd. De betrokken ver-
pleeghuisartsen en paramedici, beroepsverenigingen, ARCARES, NPI, CBO, vertegen-
woordigers van de patiëntenverenigingen van CVA patiënten en Alzheimer patiënten 
werden uitgenodigd te participeren. In deze expertmeeting zijn de resultaten uit het 
kwantitatieve gedeelte van het onderzoek (analyse van het databestand van 600 verpleeg-
huisbewoners) en uit de interviews gepresenteerd. Voorafgaand aan deze expertmeeting 
kregen de genodigden de resultaten in de vorm van een werkdocument toegestuurd. Even-
als bij de interviews zijn in dit werkdocument en tijdens de expertmeeting alleen de facto-
ren besproken, die bij meerdere vormen van paramedische zorg van invloed bleken te 
zijn.  
Tijdens deze expertmeeting is de mogelijkheid geboden op de resultaten van het onder-
zoek te reflecteren. Aanvullende ideeën zijn geïnventariseerd voor het eventueel ver-
klaren van de gevonden verschillen. Tevens werden aanbevelingen geformuleerd om de 
zorg daar waar nodig in de toekomst verder te optimaliseren en daarbij zo goed mogelijk 
rekening te houden met diversiteit van bewoners.  
 

2.2.3 Etnische achtergrond van verpleeghuisbewoners  
Voor dat wordt ingegaan op de beantwoording van de vraagstellingen van het onderzoek 
wordt hier kort iets gezegd over de factor etniciteit van de verpleeghuisbewoners. Aan-
vankelijk zou bij de analyse van factoren die het paramedisch zorggebruik beïnvloeden 
ook de factor etnische achtergrond van de bewoners worden meegenomen. Van 12 ver-
pleeghuizen zijn de gegevens omtrent de etniciteit van de (462) bewoners verzameld. De 
andere drie verpleeghuizen waren uit principiële overwegingen niet bereid  gegevens 
omtrent de etniciteit van hun bewoners te verstrekken. In totaal zijn 27 bewoners aan-
getroffen met een van oorsprong niet Nederlandse afkomst (6%). Van 10 van deze 27 
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bewoners kon de precieze nationaliteit niet meer worden achterhaald. Van 11 bewoners is 
bekend dat zij een niet westerse afkomst hebben (6 Indonesië, 4 Suriname, 1 Turkije) en 6 
bewoners zijn afkomstig uit een ander west europees land (3 België, 1 Duitsland, 1 
Spanje). Gezien het feit dat drie verpleeghuizen geen informatie over de etniciteit 
verstrekten en er slechts weinig bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond werden 
aangetroffen, is de factor etniciteit wel bekeken met behulp van logistische regressie-
analyse, maar uit de verdere analyse weggelaten.   
Met behulp van logistische regressieanalyse werd vastgesteld dat bewoners met een niet 
Nederlandse achtergrond een grotere kans hebben op ergotherapeutische zorg in een ver-
pleeghuis. Door de beperkte omvang van de groep bewoners waarvan de etnische achter-
grond bekend is en de grote verscheidenheid van de achtergrond van de aangetroffen niet 
Nederlandse verpleeghuisbewoners, kunnen echter geen harde uitspraken worden gedaan 
over de invloed van etniciteit op het paramedisch zorggebruik.  
Gezien het feit dat Turkse ouderen 2,9 % van de totale ouderenpopulatie in Nederland 
uitmaken en Marokkanen 0,6 %, is het opmerkelijk dat er weinig of geen bewoners van 
Turks of Marokkaanse afkomst in een verpleeghuis verblijven. Waarschijnlijk is voor 
allochtonen de drempel tot een verpleeghuis erg groot. Uit een literatuurstudie naar de 
zorg voor oudere Turken en Marokkanen blijkt dat ouderen behoefte hebben aan hulp bij 
het huishouden, bij dagelijkse bezigheden en bij persoonlijke verzorging, maar dat ze 
nauwelijks gebruik maken van thuiszorg of van verpleeg- en verzorgingshuizen. Moge-
lijkheden zijn niet gekend, sluiten niet aan bij de behoefte en/of er leeft een zeer negatief 
imago over deze instellingen (Deville, 2003; De Graaff, 2002).  
Net als alle ouderen willen allochtone ouderen graag in een herkenbare omgeving wonen 
die overeenkomt met hun culturele gewoonten. Vooralsnog zijn er weinig verpleeghuizen 
die zich specifiek richten op Turkse of Marokkaanse ouderen, terwijl er voor niet 
allochtonen bijvoorbeeld wel huizen van een bepaalde religieuze achtergrond zijn. Er is 
ook een Joods verpleeghuis. 
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3 Resultaten 
 

3.1 Resultaten fase I 
 
De resultaten van fase I worden in de nu volgende paragrafen per paramedische discipline 
gepresenteerd. Per discipline wordt als eerste antwoord wordt gegeven op de vraagstel-
lingen 1 & 2, die betrekking hebben op de verschillen tussen verpleeghuizen wat betreft 
het percentage bewoners dat paramedische zorg krijgt en wat betreft de omvang van deze 
zorg: 
1) In welke mate verschillen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners   dat 

paramedische zorg krijgt en wat betreft de omvang van deze zorg?  
2) In hoeverre worden deze verschillen tussen verpleeghuizen (mede) verklaard door 

ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken van het 
verpleeghuis? 

 
Vervolgens komen de vraagstellingen 3 t/m 6 aan de orde, die betrekking hebben op de 
verschillen tussen bewoners: 
3) Welke factoren (ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en 

kenmerken van het verpleeghuis) hebben invloed op het wel of niet ontvangen van 
paramedische zorg door een bewoner?  

4) Welke factoren hebben invloed op de hoeveelheid paramedische zorg die bewoners 
per discipline ontvangen? 

5) Welke factoren hebben invloed op de mate waarin de zorg door de behandelend 
paramedicus toereikend wordt geacht? 

6) Welke factoren hebben invloed op de mate waarin de behandeldoelen worden 
behaald? 

 
De laatste twee vragen komen minder uitgebreid aan de orde gezien het feit dat het hier 
een subjectief oordeel van de paramedici betreft en de resultaten dus met voorzichtigheid 
moeten worden geïnterpreteerd. 
 

3.1.1 Fysiotherapie 
Verschil tussen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat fysiotherapie 
krijgt 
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen is de kans dat iemand fysiotherapie krijgt 69%. In 
95% van de verpleeghuizen ligt de kans op fysiotherapie tussen 35% en 90%. De range is 
dus groot en het verschil in percentage bewoners dat fysiotherapeutische zorg krijgt is 
statistisch significant (0.026).  
Wanneer de ziektegerelateerde en de indirect ziektegerelateerde factoren in het model 
worden gebracht (stap 2), neemt het verschil tussen de verpleeghuizen wat betreft het 
percentage bewoners dat fysiotherapie krijgt niet af en blijft significant (0.038). De 
variabelen op patiëntniveau verklaren dus niet de diversiteit in het fysiotherapeutisch 
zorggebruik tussen de verpleeghuizen. Met de invoering van de kenmerken van het 
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verpleeghuis in het model neemt de variantie met 87% af en is het verschil in het per-
centage bewoners dat fysiotherapie tussen verpleeghuizen niet langer significant. De 
kenmerken van het verpleeghuis zelf bepalen dus het grootste deel van de diversiteit in 
fysiotherapeutisch zorggebruik tussen de verpleeghuizen, waarbij het aantal beschikbare 
fte een relevante factor is (tabel 4).   
 
Tabel 4: Logistische multilevel analyse van de voorspellende factoren voor het al dan 

niet ontvangen van fysiotherapie (n=600). 
 
 Stap 1 Stap 2  Stap 3 
 B SE B SE  B SE 

Intercept 0.798 0.208 -0.139 0.501   
Ziektegerelateerde factoren (patiëntniveau)    
Dementie (ref. overige aand.) -0.021 0.358  -0.095 0.380
CVA (ref. overige aand.) 0.455 0.350  0.454 0.364
Overige neurologische stoornissen (ref. overige aand.) 1.358 0.771  1.407 0.831
Status na Total Hip (ref. overige aand.) 0.841 1.154  0.827 1.138
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) 0.178 0.310  0.227 0.328
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) -0.158 0.318  -0.134 0.334
Comorbiditeit  0.096 0.054  0.104 0.055
Comobiditeit beperkingen 0.093 0.086  0.103 0.090
Afasie (ref. geen) -0.652 0.405  -0.686 0.428
Communicatiestoornissen (ref. geen) -0.235 0.257  -0.231 0.274
Stemmings- en gedragsstoornissen (ref. geen) -0.427 0.254  -0.499 0.226
Indirect ziektegerelateerde factoren (patiëntniveau)    
Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan) 0.001 0.013  0.001 0.014
Geslacht (ref. vrouw) 0.415 0.221  0.480 0.235
Opnameduur (maanden) -0.065 0.030  -0.071 0.031
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 3.420 1.168  3.491 1.211
Somatische afdeling (ref. PG afdeling) 0.759 0.322  0.718 0.337
Revalidatie * opnameduur    
Kenmerken verpleeghuis (verpleeghuisniveau)    
Somatisch vph (ref. gecombineerd)    -0.019 0.661
Verstedelijking (ref. niet)   0.344 0.308
CVA-unit (ref. niet aanwezig)   0.518 0.431
Fte fysio   0.161 0.033
Variantie tussen verpleeghuizen 0.524 0.236 0.528 0.253  0.069 0.085
 
 
Leeswijzer bij de tabellen 4 tot met 14 (zie ook methoden): 
Stap 1: Als eerste wordt een model gemaakt waarin verder geen voorspellende factoren 

zijn opgenomen (0-model). Stap 2: Alle ziektegerelateerde en indirect ziekte-
gerelateerde voorspellende variabelen worden ingevoerd. De bijdrage van elke 
variabele wordt uitgedrukt in een regressiecoëfficiënt (B) en een standaard fout 
(SD). Stap 3: In de derde stap worden ook de kenmerken van het verpleeghuis in 
het model opgenomen. 
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Verschillen tussen verpleeghuizen wat betreft het gemiddeld aantal minuten fysiotherapie 
per week 
De analyse van de omvang van fysiotherapie wordt alleen uitgevoerd over de 404 be-
woners die fysiotherapie hebben ontvangen. Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen 
krijgen bewoners 55 minuten fysiotherapie per week. De meeste variantie in de omvang 
van fysiotherapeutische zorg wordt gevonden op het niveau van de bewoners (93%, p < 
0.001) en slechts 7 % op het niveau van de verpleeghuizen. De verschillen in omvang van 
fysiotherapeutische zorg tussen verpleeghuizen zijn niet significant (≈ 0.08).  
Wanneer de ziektegerelateerde en indirect ziektegerelateerde factoren in het model zijn 
opgenomen neemt de variantie op het niveau van de verpleeghuizen weliswaar met 8% 
af, maar de verschillen in omvang van fysiotherapeutische zorg tussen verpleeghuizen 
zijn nu wel significant (≈ 0.05).   
Met de invoering van de kenmerken van het verpleeghuis in het model neemt de variantie 
tussen de verpleeghuizen af met 77% en zijn de verschillen tussen verpleeghuizen wat 
betreft de omvang van fysiotherapeutische zorg zijn niet langer significant (tabel 5). 
Vooral de kenmerken van het verpleeghuis verklaren dus de diversiteit in omvang van de 
zorg en met name de mate van verstedelijking speelt hierin een grote rol. 
 
 
Tabel 5: Lineaire multilevel analyse van de voorspellende factoren voor de hoeveelheid 

fysiotherapie (minuten per week) 
 
 Stap 1 Stap 2  Stap 3 
 B SE B SE  B SE 
Intercept 55.311 3.519    
Ziektegerelateerde factoren (patiëntniveau)    
Dementie (ref. overige aand.) -4.359 6.953  -2.036 6.932
CVA (ref. overige aand.) 0.491 4.853  1.995 4.830
Overige neurologische stoornissen (ref. overige 
aand.) -8.623 8.571  -7.898 8.551
Status na Total Hip (ref. overige aand.) 20.205 8.640  20.973 8.630
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) 10.877 4.798  11.657 4.792
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) 9.387 6.035  9.184 5.998
Comorbiditeit  0.503 0.855  0.641 0.842
Comorbiditeit beperkingen -3.895 1.288  -3.617 1.275
Afasie (ref. geen) -6.190 7.181  -6.806 7.123
Communicatiestoornissen (ref. geen) 2.297 4.197  2.731 4.190
Stemmings- en gedragsstoornissen (ref. geen) 5.372 4.166  4.844 4.142
Indirect ziektegerelateerde factoren (patiënt-
niveau)    
Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan)   -0.186 0.210  -0.169 0.210
Geslacht (ref. vrouw) 4.564 3.514  3.877 3.508
Opnameduur (maanden) -0.442 0.543  -0.486 0.540
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 45.295 5.284  45.643 5.272
Somatische afdeling (ref. PG afdeling) 3.361 5.842  6.038 5.803
Revalidatie x opnameduur -6.370 3.118  -5.988 3.109
Kenmerken van het verpleeghuis     
Somatisch vph (ref. gecombineerd)    -14.477 7.453
Verstedelijking (ref. niet)   -13.981 5.097
CVA-unit (ref. niet aanwezig)   -1.767 8.098
Fte fysio   0.582 0.541
Variantie tussen verpleeghuizen 119.37 67.59 110.13 56.02  25.03 24.28
Variantie tussen bewoners 1.633.15 118.93 1.029.28 76.08  1.029.49 76.04
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Factoren die bepalen of een bewoner wel of geen fysiotherapie krijgt 
Geen van de medisch diagnosen zoals hier in de analyse meegenomen heeft significant 
invloed op het fysiotherapeutisch zorggebruik van een bewoner. Wel is het zo dat naar-
mate een bewoner meer co-morbiditeit vertoont, de kans dat hij of zij fysiotherapie krijgt 
toeneemt. De factor die het meest bepaalt of een bewoner wel of geen fysiotherapeutische 
zorg ontvangt binnen het verpleeghuis is de opnameindicatie. Bewoners die zijn opge-
nomen voor revalidatie krijgen veel vaker fysiotherapie dan bewoners die zijn opgeno-
men voor langdurige zorg. Daarnaast ontvangen bewoners van een somatische afdeling 
vaker fysiotherapie dan bewoners van een PG-afdeling. Verassend is dat mannen een 
grotere kans hebben om fysiotherapie te krijgen dan vrouwen. Naarmate bewoners langer 
zijn opgenomen neemt de kans op fysiotherapeutische zorg af  Wat betreft de onderzochte 
kenmerken van het verpleeghuis is alleen het aantal fte fysiotherapie per bed significant 
van invloed op de kans om fysiotherapie te krijgen. Hoe meer fte ter beschikking staat, 
hoe meer zorg (tabel 6). 
 
 
Tabel 6: Voorspellende factoren voor het al dan niet ontvangen van fysiotherapie   
 
 B SE OR 95% BI 
Intercept -1.554 0.340   
Comorbiditeit 0.105 0.049 1.111 1.009; 1.223
Geslacht (ref. vrouw) 0.499 0.219 1.647 1.072; 2.530
Opnameduur (maanden) -0.061 0.029 0.941 0.889; 0.996
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 3.487 1.022 32.688 4.410; 242.286
Somatische afdeling (ref. PG afdeling) 1.122 0.218 3.071 2.003; 4.708
Fte fysio 0.173 0.031 1.189 1.119; 1.263
 
De tabel geeft stap 4 uit de analyse weer: Alle factoren die geen significante bijdrage leveren zijn uit het 
model verwijderd. 
 
 
Factoren die het aantal minuten fysiotherapeutische zorg per week bepalen 
Bewoners met een status na een total hip krijgen meer fysiotherapie per week dan be-
woners met ‘overige aandoeningen’ en ditzelfde geldt voor bewoners waarbij lichame-
lijke beperkingen op de voorgrond staan (meer dan ‘overige beperkingen’). Naarmate een 
bewoner meerdere beperkingen tegelijk heeft (co-morbiditeit beperkingen) krijgt hij of zij 
minder fysiotherapie per week.  
De factor die het meest bepaalt hoeveel minuten fysiotherapie per week een bewoner 
ontvangt is de opname-indicatie. Bewoners die zijn opgenomen voor revalidatie krijgen 
gemiddeld meer fysiotherapie dan bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg. 
Naarmate iemand langer is opgenomen op de afdeling revalidatie neemt de omvang 
fysiotherapie per week af.  
Wat betreft de onderzochte kenmerken van het verpleeghuis is alleen de mate van ver-
stedelijking van de omgeving van het verpleeghuis van invloed. In een verpleeghuis in 
een sterk verstedelijkt gebied krijgen bewoners minder fysiotherapeutische zorg per 
week. Het aantal beschikbare fte fysiotherapie binnen het verpleeghuis is niet van invloed 
op de omvang van de zorg per week (tabel 7). 
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Tabel 7: Voorspellende factoren voor de hoeveelheid fysiotherapie (min./week). 
 
                     B           SE       95% BI 
Intercept 56.006 5.486  
Total Hip 21.219 8.432 4.692; 37.746
Lichamelijke beperkingen 8.709 3.613 1.628; 15.790
Comorbiditeit beperkingen -2.641 0.990 -4.58; 0.701
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 48.194 4.570 39.234; 57.151
Revalidatiexopnameduur   -6.395 3.072 -12.412; 0.378
Verstedelijking -15.822 5.120 -25.857; -5.787
 
De tabel geeft stap 4  uit de analyse weer: Alle factoren die geen significante bijdrage leveren zijn uit het 
model verwijderd. 
 
 
Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de fysiotherapeut de omvang van de 
geboden zorg adequaat vindt (tabel 8) 
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen vindt de fysiotherapeut de omvang van de fysio-
therapeutische zorg bij 78% van de bewoners adequaat. 
Opvallend genoeg heeft het aantal beschikbare fte fysiotherapie binnen het verpleeghuis 
geen invloed op de mate waarin de fysiotherapeuten de door hun geboden omvang van 
zorg adequaat vinden. De fysiotherapeuten vinden de omvang van de geboden fysio-
therapeutische zorg vaker adequaat bij bewoners met een opname-indicatie voor revali-
datie in vergelijking met de omvang van zorg voor bewoners met een indicatie voor 
langdurige zorg. De omvang wordt minder adequaat gevonden naarmate deze bewoners 
langer in het verpleeghuis verblijven en dit geldt met name voor de bewoners die zijn 
opgenomen voor revalidatie. 
 
 
Tabel 8: Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de fysiotherapeut de omvang 

van de geboden zorg adequaat vindt.  
 
              B         SE          OR            95% BI 

Intercept 0.804 0.283  
Opnameduur 0.090 0.045 1.094 0.384; 1.001
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 1.185 0.391 3.271 0.323; 1.520
Revalidatie x opnameduur -0.484 0.243 0.616 0.383; 0.870
 
 
Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de fysiotherapeut vindt dat de 
behandeldoelen zijn bereikt (tabel 9) 
Volgens de fysiotherapeuten worden gemiddeld over de 15 verpleeghuizen de behandel-
doelen bij 49% van de behandelde bewoners geheel bereikt.  
De fysiotherapeut is van mening dat bij bewoners met dementie de behandeldoelen vaker 
worden behaald dan bij bewoners met overige aandoeningen. De fysiotherapeuten die 
werkzaam zijn in verpleeghuizen in een sterk verstedelijkt gebied zijn vaker van mening 
dat de behandeldoelen zijn behaald, dan hun collega’s in de minder verstedelijkte ge-
bieden, evenals de fysiotherapeuten die in een verpleeghuis met een CVA unit werken. 
Ook bij het oordeel met betrekking tot het behalen van de behandeldoelen speelt het 
aantal beschikbare fte fysiotherapie binnen het verpleeghuis geen rol. 
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Tabel 9: Factoren die mede bepalen of de fysiotherapeutische behandeldoelen worden 
behaald  

 
               B             SE            OR       95% BI 
Intercept -1.411 0.476   
Dementie  0.747 0.234 2.111 0,333; 1,334
Verstedelijking 0.498 0.246 1.645 0.463; 1.016
CVA unit -0.927 0.430 0.396 0.17; 1.296
 

3.1.2 Ergotherapie 
Verschillen tussen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat ergotherapie 
krijgt 
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen is de kans dat iemand ergotherapie krijgt 49%. Er 
bestaat een redelijk grote mate van variantie tussen de verschillende verpleeghuizen. In 
95% van de verpleeghuizen ligt de kans op ergotherapie tussen de 29% en 70%. De range 
is groot, hoewel het verschil in percentage bewoners dat ergotherapeutische zorg krijgt 
statistisch niet significant is (0.07).  
Wanneer de ziektegerelateerde en de indirect ziektegerelateerde factoren in het model 
worden gebracht neemt de variantie tussen de verpleeghuizen met 44% af, en na de in-
voering van de kenmerken van het verpleeghuis met nog eens 53% (tabel 10).  
 
Tabel 10: Logistische multilevel analyse van de voorspellende factoren voor het al dan 

niet ontvangen van ergotherapie 
 
 Stap 1 Stap 2  Stap 3 
 B SE B SE  B SE 

Intercept -0.040 0.143 -1.629 0.445  -2.583 0.628
Ziektegerelateerde factoren (patiëntniveau)    
Dementie (ref. overige aand.) -0.087 0.353  -0.089 0.355
CVA (ref. overige aand.) 0.155 0.287  0.147 0.289
Overige neurologische stoornissen (ref. overige aand.) 0.848 0.551  0.813 0.550
Status na Total Hip (ref. overige aand.) 0.468 0.614  0.410 0.619
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) 0.523 0.275  0.513 0.276
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) -0.107 0.311  -0.159 0.311
Comorbiditeit  0.088 0.048  0.098 0.048
Comobiditeit beperkingen 0.270 0.078  0.270 0.079
Afasie (ref. geen) 0.405 0.379  0.380 0.381
Communicatiestoornissen (ref. geen) -0.312 0.238  -0.308 0.241
Stemmings- en gedragsstoornissen (ref. geen) -0.364 0.235  -0.387 0.236
Indirect ziektegerelateerde factoren (patiëntniveau)    
Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan) 0.006 0.012  0.006 0.012
Geslacht (ref. vrouw) 0.470 0.201  0.480 0.203
Opnameduur (maanden) -0.075 0.031  -0.075 0.031
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 1.397 0.370  1.429 0.375
Somatische afdeling (ref. PG afdeling) 0.356 0.302  0.356 0.307
Revalidatie x opnameduur 0.027 0.222  0.022 0.222
Kenmerken van het verpleeghuis     
Somatisch vph (ref. gecomb.)    -0.642 0.450
Verstedelijking (ref. niet)   0.269 0.287
CVA-unit (ref. niet aanwezig)   0.834 0.390
Fte ergo   0.017 0.031
Variantie tussen verpleeghuizen 0.201 0.112 0.113 0.089  0.053 0.067
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Verschillen in verpleeghuizen wat betreft gemiddeld aantal minuten ergotherapie per 
week 
De analyse van de omvang van ergotherapie wordt alleen uitgevoerd over de 290 be-
woners die ergotherapie hebben ontvangen.Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen krijgen 
bewoners 21 minuten ergotherapie per week. Er is geen significant verschil in gemiddelde 
omvang van ergotherapeutische zorg tussen verpleeghuizen. Wanneer de ziektegerelateer-
de factoren en de indirect ziektegerelateerde factoren in het model zijn opgenomen neemt 
de variantie tussen de verpleeghuizen af met 34% af (stap 2). Met de invoering van de 
kenmerken van het verpleeghuis in het model is de variantie tussen de verpleeghuizen 
nagenoeg verdwenen (tabel 11).  
 
Tabel 11: Lineaire multilevel analyse van de voorspellende factoren voor de hoeveel-

heid ergotherapie (minuten per week). 
 
 Stap 1 Stap 2  Stap 4 
 B SE B SE  B SE 

Intercept 21.145 2.693 30.793 8.729  14.854 11.282
Ziektegerelateerde factoren op patiëntniveau   
Dementie (ref. overige aand.) -3.116 6.958  -4.165 6.960
CVA (ref. overige aand.) 8.820 4.800  8.147 4.780
Overige neurologische stoornissen (ref. overige aand.) 12.518 8.646  12.343 8.633
Status na Total Hip (ref. overige aand.) -0.937 8.092  -0.735 8.017
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) -14.181 4.764  -14.705 4.699
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) -11.503 6.760  -12.444 6.641
Comorbiditeit  -0.319 0.786  -0.635 0.786
Comobiditeit beperkingen -0.013 1.352  -0.067 1.339
Afasie (ref. geen) -0.393 6.173  -0.990 6.147
Communicatiestoornissen (ref. geen) 0.869 4.303  1.017 4.339
Stemmings- en gedragsstoornissen (ref. geen) -2.627 4.060  -3.555 4.062
Niet direct ziektegerelateerde factoren op 
patiëntniveau   
Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan) -.047 0.216  -0.104 0.216
Geslacht (ref. vrouw) 0.597 3.539  1.898 3.529
Opnameduur (maanden) -1.378 0.595  -1.251 0.593
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 19.257 4.934  19.366 4.936
Somatische afdeling (ref. PG afdeling) -1.530 5.775  -2.808 5.756
Revalidatie x opnameduur -2.539 3.146  -3.141 3.127
Kenmerken van het verpleeghuis op verpleeg-
huisniveau   
Somatisch vph (ref. gecombineerd)   -6.082 6.446
Verstedelijking (ref. niet)  13.072 4.487
CVA-unit (ref. niet aanwezig)  13.485 6.751
Fte ergo  0.122 0.505
Variantie tussen verpleeghuizen 58.58 39.38 38.18 29.17  2.22 15.07
Variantie tussen bewoners  887.08 76.73 735.71 64.34  737.13 64.34
 
 
Factoren die bepalen of een bewoner wel of geen ergotherapeutische zorg ontvangt 
Bewoners waarbij de lichamelijk beperkingen het meest validiteitbepalend zijn krijgen 
vaker ergotherapeutische zorg dan bewoners waarbij ‘overige beperkingen’ het meest be-
palend zijn voor de functionele validiteit. Naarmate een bewoner meer co-morbiditeit ver-
toont en ook wanneer een bewoner meerdere beperkingen tegelijk heeft (co-morbiditeit 
beperkingen), neemt de kans dat hij of zij ergotherapie krijgt toe. De opname-indicatie 
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heeft wederom de meeste invloed op de vraag of een bewoner wel of geen ergothera-
peutische zorg ontvangt. Bewoners die zijn opgenomen met als indicatie revalidatie 
krijgen vaker ergotherapie dan bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg. Ook 
voor de ergotherapeutische zorg geldt dat bewoners die op een somatische afdeling zijn 
opgenomen vaker zorg krijgen dan bewoners die op een PG- afdeling verblijven. Evenals 
bij de fysiotherapie hebben mannen een grotere kans op ergotherapie dan vrouwen en 
naarmate bewoners langer zijn opgenomen neemt de kans op ergotherapeutische zorg af. 
De onderzochte kenmerken van het verpleeghuis hebben geen van allen significante in-
vloed op het wel of niet ontvangen van ergotherapie (tabel 12).  
 
 
Tabel 12: Voorspellende factoren voor het al dan niet ontvangen van ergotherapie 
 
      B          SE           OR        BI 

Intercept -1.839 0.315  
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) 0.718 0.220 2.050 1.332; 3.156
Comorbiditeit 0.109 0.046 1.115 1.019; 1.220
Comorbiditeit beperkingen 0.179 0.058 1.196 1.068; 1.340
Geslacht (ref. vrouw) 0.471 0.193 1.603 1.097; 2.338
Opnameduur (maanden)  -0.062 0.029 0.940 0.888; 0.995
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 1.456 0.318 4.289 2.300; 7.999
Somatische afdeling (ref. PG afdeling)  0.467 0.231 1.595 1.014; 2.509
 
Stap 4 uit analyse: Alle factoren die geen significante bijdrage leveren zijn uit het model verwijderd. 
 
 
Factoren die het aantal minuten ergotherapeutische zorg per week bepalen 
Bewoners met een CVA krijgen meer ergotherapie per week dan bewoners met ‘overige 
aandoeningen’. Bewoners waarbij lichamelijke beperkingen of cognitieve beperkingen op 
de voorgrond staan krijgen minder ergotherapie dan bewoners met ‘overige beperkingen’.  
Bewoners die zijn opgenomen op de afdeling revalidatie krijgen gemiddeld meer ergo-
therapie dan bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg. Naarmate iemand 
langer is opgenomen neemt de omvang ergotherapie per week af (tabel 13). 
 
 
Tabel 13: Voorspellende factoren voor de hoeveelheid ergotherapie (min./week). 
 
                 B          SE     95% BI 

Intercept 26.868 5.015 
CVA 8.593 3.888 0.973; 16.213
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) -12.701 4.633 -21.781; -3.620
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) -12.924 5.417 -23.541; -2.307
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 17.698 4.124 9.615; 25.781
Opnameduur -1.257 0.546 -2.327; -0.187
 
Stap 4 uit analyse: Alle factoren die geen significante bijdrage leveren zijn uit het model verwijderd. 
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Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de ergotherapeut de omvang van de 
geboden zorg adequaat vindt (tabel 14)  
De ergotherapeuten zijn gemiddeld over de 15 verpleeghuizen bij 84% van de door hen 
behandelde bewoners van mening dat de omvang van zorg adequaat was.  
De omvang van de geboden zorg wordt door de ergotherapeut vaker toereikend gevonden 
naarmate een bewoner langer is opgenomen. Bij bewoners met meer comorbiditeit en bij 
mannen wordt de omvang minder vaak adequaat geacht. Het aantal beschikbare fte ergo-
therapie in het verpleeghuis is niet van invloed op het oordeel van de ergotherapeut be-
treffende de behandelomvang.  
 
 
Tabel 14: Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de ergotherapeut de omvang 

van de geboden zorg adequaat vindt 
 
                                                      B             SE              OR         95% BI 

Intercept 2.268 0.424  
Comorbiditeit -0.142 0.069 0.135 0.758; 0.993
Mannen  -0.897 0.338 0.662 0.192; 0.723
Opnameduur 0.187 0.083 0.163 1.025; 1.419
 
 
Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de ergotherapeut vindt dat de 
behandeldoelen zijn bereikt (tabel 15) 
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen worden de behandeldoelen volgens de ergothera-
peuten bij 67% van de behandelde bewoners geheel bereikt.  
Naarmate bewoners met een opname-indicatie voor revalidatie langer zijn opgenomen, 
worden de ergotherapeutische behandeldoelen minder vaak gehaald. Ook is de ergothera-
peut van mening dat de behandeldoelen bij mannen minder vaak worden behaald dan bij 
vrouwen. Het aantal beschikbare fte ergotherapeutische zorg is niet van invloed op het al 
dan niet behalen van de behandeldoelen.  
 
 
Tabel 15: Factoren die mede bepalen of de ergotherapeutische behandeldoelen worden 

behaald  
 
                             B             SE              OR         95% BI 

Intercept 1.162 0.211  
Mannen -0.782 0.264 0.457 0.273; 0.768
Revalidatie*opnameduur  -0.774 0.250 0.461 0.283; 0.753
 

3.1.3 Logopedie 
Verschil tussen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat logopedie krijgt   
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen is de kans dat iemand logopedie krijgt 16%. Hoe-
wel de range vrij groot is (in 95% van de verpleeghuizen ligt de kans op logopedie tussen 
7% en 34%), is het verschil in percentage bewoners dat logopedie krijgt niet significant 
verschillend tussen de verpleeghuizen. Wanneer de ziektegerelateerde en indirect ziekte-
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gerelateerde factoren in het model worden gebracht (stap 2) neemt de variantie tussen 
verpleeghuizen geheel af (tabel 16).  
 
 
Tabel 16: Logistische multilevel analyse van de voorspellende factoren voor het al dan 

niet ontvangen van logopedie. 
 
 Stap 1 Stap 2  Stap 3 
 B SE B SE  B SE 
Intercept -1.635 0.170    
Ziektegerelateerde factoren op patiëntniveau    
Dementie (ref. overige aand.) -0.021 0.628  -0.035 0.631
CVA (ref. overige aand.) 0.658 0.356  0.711 0.362
Overige neurologische stoornissen (ref. overige aand.) 0.716 0.692  0.743 0.702
Status na Total Hip (ref. overige aand.) -1.899 1.080  -1.771 1.086
Lichamelijke beperkingen (ref. overige bep.) 0.308 0.386  0.348 0.391
Cognitieve beperkingen (ref. overige bep.) 0.257 0.514  0.254 0.522
Comorbiditeit  0.046 0.068  0.031 0.070
Comobiditeit beperkingen 0.174 0.104  0.203 0.107
Afasie (ref. geen) 0.101 0.467  0.196 0.473
Communicatiestoornissen (ref. geen) 1.715 0.344  1.670 0.351
Stemmings- en gedragsstoornissen (ref. geen) 0.044 0.329  0.050 0.333
Niet direct ziektegerelateerde factoren op 
patiëntniveau  

 
 

Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan) -0.015 0.017  -0.016 0.017
Geslacht (ref. vrouw) 0.417 0.280  0.384 0.282
Opnameduur (maanden) -0.111 0.055  -0.129 0.057
Revalidatie (ref. langdurige zorg) 0.719 0.407  0.691 0.412
Somatische afdeling (ref. PG afd.) 1.689 0.534  1.699 0.541
Revalidatie x opnameduur 0.073 0.231  0.089 0.234
Kenmerken van het verpleeghuis op ver-
pleeghuisniveau  

 
 

Somatisch vph (ref.gecombineerd    0.378 0.461
Verstedelijking (ref. niet)   -0.191 0.423
CVA-unit (ref. niet aanwezig)   -0.925 0.542
Fte logo   0.052 0.043
Variantie tussen verpleeghuizen 0.241 0.157 0.000 0.000  0.000 0.000
 
 
Verschillen in verpleeghuizen wat betreft gemiddeld aantal minuten logopedie per week. 
Slechts 94 van de 600 bewoners ontvangen logopedie. Om die reden kon niet worden be-
keken welke van de in totaal 20 factoren bepalen hoeveel logopedische zorg iemand per 
week krijgt. Om dezelfde reden kon ook niet worden gekeken welke factoren ertoe bij-
dragen dat de logopedist de omvang van zorg adequaat vindt, of welke factoren bepalen 
of de gestelde behandeldoelen naar het oordeel van de logopedist zijn behaald.  
 
Factoren die bepalen of een bewoner wel of geen logopedische zorg ontvangt 
Bewoners met een CVA en bewoners met communicatieproblemen hebben een verhoog-
de kans op logopedie. Ook naarmate een bewoner meer co-morbiditeit vertoont neemt de 
kans dat hij of zij logopedie krijgt toe. De opname-indicatie revalidatie heeft ook bij logo-
pedie (positief) invloed op de vraag of een bewoner wel of geen logopedie ontvangt en 
bewoners die op een somatische afdeling zijn opgenomen krijgen vaker logopedische 
zorg dan bewoners die op een PG- afdeling verblijven (tabel 17). Bij fysiotherapie en 
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ergotherapie bleek de kans op zorg af te nemen naarmate een bewoner langer is opge-
nomen. Bij logopedie is deze factor net niet significant van invloed, maar de trend is wel 
dat bewoners die langer zijn opgenomen minder vaak logopedie ontvangen (p ≈ 0.06). 
Een andere trend die vergelijkbaar is met fysiotherapie en ergotherapie is dat mannen een 
grotere kans hebben om logopedie te krijgen. Ook deze factor wordt met p ≈ 0.08 niet 
significant. 
 
 
Tabel 17: Uiteindelijk model van de voorspellende factoren voor het al dan niet 

ontvangen van logopedie 
 
             B          SE         OR 95% BI 

Intercept -5.025 0.500  
CVA (ref. overige beperkingen) 0.813 0.287 2.255 1.285 ; -3.957 
Communicatiestoornissen 1.598 0.299 4.943 2.751 ; -8.882 
Comorbiditeit beperkingen 0.216 0.083 1.241 1.055 ; -1.46 
Revalidatie   (ref. langdurige zorg) 0.959 0.316 2.609 1.404 ; -4.847 
Somatische afdeling (ref. PG afdeling)  1.720 0.386 5.585 2.621 ; -11.9 
 
Stap 4 uit analyse: Alle factoren die geen significante bijdrage leveren zijn uit het model verwijderd. 
 

3.1.4 Diëtetiek 
Met behulp van gewone (logistische en lineaire) regressieanalyse kunnen geen verschillen 
tussen verpleeghuizen worden geanalyseerd. Vraagstelling 1 & 2 (en daarmee de stappen 
1 t/m 4 van de statistische analyse) vervallen daarom voor de diëtetiek (zie ook metho-
den). Wel kan worden vastgesteld dat het percentage bewoners dat diëtistische zorg krijgt 
binnen een verpleeghuis waar een diëtist beschikbaar is, varieert van 0% tot 64%, met een 
gemiddeld percentage van 32 % over de 13 verpleeghuizen. In de twee verpleeghuizen 
waar geen diëtist beschikbaar is, krijgt uiteraard (ook) geen enkele bewoner diëtetiek. 
 
Factoren die bepalen of een bewoner wel of geen diëtistische zorg ontvangt 
De analyse om te bepalen of een bewoner wel of geen diëtistische zorg krijgt is uitge-
voerd voor de 13 verpleeghuizen waar een diëtist beschikbaar is. De factoren ‘CVA unit’ 
en ‘type verpleeghuis’ zijn uit de analyse weggelaten, aangezien alle 13 verpleeghuizen 
een CVA unit hebben en er slechts één somatisch verpleeghuis is.  
Bewoners met cognitieve beperkingen, oudere bewoners en bewoners met stemmings-
stoornissen hebben een kleinere kans om diëtistische zorg te krijgen binnen het verpleeg-
huis. In verpleeghuizen in een sterk verstedelijkt gebied is de kans op diëtetiek kleiner. 
Naarmate een bewoner meer beperkingen heeft (comorbiditeit) neemt de kans op diëtisti-
sche zorg toe en dat zelfde geldt naarmate er meer fte diëtetiek binnen het verpleeghuis 
aanwezig is (tabel 18). 
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Tabel 18: Logistische regressieanalyse van de voorspellende factoren voor het al dan 
niet ontvangen van diëtetiek 

 
 B SE OR 95% 
Intercept -3.097 0.410  
Cognitieve beperkingen (ref. overige beperkingen) -0.840 0.226 0.432 0.277 ; 0.672 
Comorbiditeit beperkingen 0.479 0.070 1.614 1.407 ; 1.203 
Leeftijd (jaren gecorrigeerd voor mediaan)   -0.053 0.012 0.948 0.926 ; 0.971 
Stemmingsstoornissen -0.463 0.230 0.629 0.401 ; 0.988 
Verstedelijking  -0.420 0.210 0.657 0.435 ; 0.992 
Fte diëtetiek 0.132 0.029 1.411 1.078 ; 1.208 
 
 
Factoren die de omvang van diëtistische zorg bepalen 
De 164 bewoners die diëtistische zorg ontvangen zien de diëtist gemiddeld 2,6 minuten 
per week. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een diëtist vaak eens in de zoveel weken 
contact heeft met een bewoner, wat deze kleine behandelomvang per week verklaart.  
Bewoners met een CVA en bewoners met overige neurologische stoornissen krijgen 
minder minuten diëtetiek per week dan bewoners met ‘overige stoornissen’. Bewoners 
met een opnameindicatie revalidatie krijgen meer diëtetiek per week dan bewoners die 
zijn opgenomen voor langdurige zorg en bewoners op de somatische afdeling krijgen 
meer diëtetiek per week dan bewoners op de PG afdeling (tabel 19).  
 
 
Tabel 19: Lineaire regressieanalyse van de voorspellende factoren voor de omvang van 

diëtetiek 
 
 B SE 95% BI
Intercept 1.138 0.387 
CVA (ref.overige aandoeningen) -1.645 0.622 -2.864; -0.426
Overige neurologische aandoeningen (ref.overige aandoeningen) -2.450 1.060 -4.528; -0.372
Revalidatie 1.467 0.665 0.164;  2.770
Somatische afdeling 2.964 0.604 1.780;  4.148
 
 
Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de diëtist de omvang van de geboden 
zorg adequaat vindt 
Gemiddeld over de 13 verpleeghuizen is de diëtist in 78% van de gevallen van mening 
dat de diëtistische zorg toereikend is. Voor bewoners bij wie cognitieve beperkingen het 
meest de validiteit bepalen, is de diëtist vaker van mening dat de geboden omvang van 
zorg adequaat is dan bij bewoners bij wie overige beperkingen op de voorgrond staan 
(odds ratio = 4.187; 95% BI: 1.204 ; 14.564). De mening over het toereikend zijn van de 
geboden behandelomvang wordt niet beïnvloed door het beschikbaar aantal fte diëtetiek 
in het verpleeghuis 
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Factoren die van invloed zijn op de mate waarin de diëtist vindt dat de behandeldoelen 
zijn bereikt 
Gemiddeld is de diëtist in 60% van de gevallen van mening dat de diëtistische behandel-
doelen zijn bereikt.Er zijn geen factoren die naar de mening van de diëtist significant van 
invloed zijn op het behalen van de gestelde diëtistische behandeldoelen.  
 

3.1.5 Samenvatting en beschouwing resultaten fase I 
In deze samenvatting en beschouwing worden de resultaten van de statistische analyse uit 
fase I in het kort weergegeven. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vragen 1 t/m 6 
van het onderzoek. Allereerst komen de vragen 1 & 2 aan de orde die betrekking hebben 
op de  verschillen tussen verpleeghuizen. Vervolgens worden de resultaten van de vragen 
2 en 3 besproken, waarbij is gekeken naar de factoren die bepalen of een bewoner wel of 
geen paramedische krijgt en hoe groot de omvang van deze zorg is. In tabel 20 worden 
deze factoren schematisch weergegeven. Tenslotte wordt antwoord gegeven op de vragen 
die betrekking hebben op het oordeel van de paramedicus over het adequaat zijn van de 
omvang van zorg en de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald. De belangrijkste 
resultaten uit fase I vormden de input voor fase II van het onderzoek, die uit interviews en 
een expertmeeting bestond. De resultaten van fase II komen na deze samenvatting aan de 
orde in hoofdstuk 3.2. 
 
Vraagstelling 1 en 2: Verschillen tussen verpleeghuizen en factoren die daarbij een 

rol spelen 
De eerste twee onderzoeksvragen uit fase I luidden:  
1) In welke mate verschillen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat 

paramedische zorg krijgt en wat betreft de omvang van deze zorg? 
2) In hoeverre worden deze verschillen tussen verpleeghuizen (mede) verklaard door 

ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken van het 
verpleeghuis? 

 
Fysiotherapie 
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen krijgt 69% van de bewoners fysiotherapie met een 
gemiddelde van 55 minuten per week. Wat betreft het percentage bewoners dat wel of 
geen fysiotherapeutische zorg krijgt, verschillen de verpleeghuizen significant van elkaar. 
De omvang van de fysiotherapeutische zorg die de behandelde bewoners krijgen is niet 
significant verschillend tussen verpleeghuizen (0.08).  
Het verschil in percentage bewoners dat fysiotherapie krijgt, worden voor een klein deel 
verklaard door ziekte- en indirect ziektegerelateerde factoren. De diversiteit in fysiothera-
peutisch zorggebruik tussen de verpleeghuizen wordt met name verklaard door het aantal 
beschikbare fte fysiotherapie per bed/behandelplaats dat sterk verschillend is per ver-
pleeghuis. Hoe meer fte fysiotherapie beschikbaar is, hoe meer bewoners fysiotherapeuti-
sche zorg krijgen. Overigens is het wel zo dat het verschil in percentage fysiotherapeuti-
sche zorg alleen geldt voor de bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg. Bewo-
ners die zijn opgenomen voor revalidatie krijgen in vrijwel ieder verpleeghuis allemaal 
fysiotherapie (figuur 3).  
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Figuur 3: Percentage bewoners dat fysiotherapie krijgt per verpleeghuis, uitgesplitst naar 
opnameindicatie 

 
 
Een vergelijkbaar verschijnsel treedt, weliswaar in iets mindere mate op, wanneer wordt 
gekeken naar bewoners van een psychogeriatrische afdeling versus bewoners van een 
somatische afdeling. Het verschil tussen de verpleeghuizen wat betreft het percentage 
bewoners dat fysiotherapeutische zorg krijgt treedt vooral op bij bewoners van een 
psychogeriatrische afdeling (figuur 4).  
 
 
Figuur 4: Percentage bewoners dat fysiotherapie krijgt per verpleeghuis, uitgesplitst naar 

opnameafdeling 

 
 
Ergotherapie 
Gemiddeld krijgt 49% van de bewoners ergotherapie met een gemiddelde omvang van 21 
minuten per week. Hoewel het percentage bewoners dat ergotherapie krijgt sterk uiteen 
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loopt tussen de 15 verpleeghuizen wordt het verschil in percentage niet significant (0.07). 
Er is ook geen significant verschil tussen verpleeghuizen wat betreft de gemiddelde om-
vang van ergotherapeutische zorg.  
 
Logopedie 
Van de vier onderzochte paramedische disciplines is het percentage bewoners dat binnen 
een verpleeghuis logopedie ontvangt nog wel het meest vergelijkbaar tussen de 15 ver-
pleeghuizen en er bestaan dan ook geen significante verschillen. Gemiddeld over alle 
verpleeghuizen krijgt 16% van de bewoners logopedie, met een gemiddelde omvang van 
30 minuten per week. Een verschil in omvang van logopedische zorg kon niet worden ge-
analyseerd in verband met het ontoereikend aantal bewoners dat deze zorg krijgt.  
 
Diëtetiek 
Het verschil tussen verpleeghuizen wat betreft het percentage bewoners dat diëtistische 
zorg krijgt en het verschil wat betreft de omvang van diëtistische zorg zijn met de hier 
gehanteerde statistische methode niet goed te analyseren. Echter, op grond van het feit dat 
er verpleeghuizen zijn waar geen diëtist beschikbaar is, kan wel worden geconcludeerd 
dat er een ‘significant’ verschil bestaat in geboden diëtistische zorg tussen verpleeg-
huizen. Dit verschil is voor bewoners die zijn opgenomen voor revalidatie net zo groot als 
voor bewoners die langdurige zorg ontvangen en het verschil is ook gelijk voor somati-
sche en psychogeriatrische bewoners. Gemiddeld over de 13 verpleeghuizen die over een 
diëtist beschikken krijgt 32% van de bewoners diëtistische zorg met een gemiddelde 
omvang van 2,6 minuten.  
 
Beschouwing resultaten vraagstelling 1 en 2 
Eigenlijk is alleen het percentage bewoners dat logopedie krijgt goed vergelijkbaar is 
tussen de 15 verpleeghuizen. Waarschijnlijk heeft de logopedie het meest afgebakende 
werkterrein waardoor relatief duidelijk is hoeveel logopedie nodig is op grond van de 
gezondheidsproblemen van de bewonerspopulatie. Met name bij de fysiotherapie en de 
diëtetiek zijn grote verschillen, waarbij de verschillen voor een groot deel zijn terug te 
voeren op het aantal fte beschikbare paramedicus en niet zo zeer op de gezondheids-
problemen van de bewoners van het verpleeghuis zoals ze hier in kaart zijn gebracht. 
Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de ernst van de aandoeningen en beperkingen 
niet geregistreerd konden worden in dit onderzoek, terwijl dit natuurlijk wel van invloed 
kan zijn op het percentage bewoners dat paramedische zorg krijgt. Ook is de zorgzwaarte 
van bewoners niet in kaart gebracht, terwijl deze wellicht een relatie heeft met de inzet 
van paramedische zorg.  
Verondersteld wordt echter ook dat het feit dat het ene verpleeghuis relatief meer fte per 
paramedische beroepsgroep beschikbaar heeft dan het andere, te maken heeft met beleids-
matige keuzes vanuit het management van het verpleeghuis. Gezien het gegeven dat het 
verschil in inzet van de fysiotherapie vooral te zien is bij de bewoners die langdurig zorg 
ontvangen en bij psychogeriatrische bewoners, valt te verwachten dat ten aanzien van de 
zorg voor deze groepen bewoners de grootste beleidsmatige verschillen bestaan.  
Het is opvallend dat het percentage bewoners dat fysiotherapeutische zorg ontvangt in 
een verpleeghuis wel verschillend is per instelling, maar dat de omvang van zorg voor de 
behandelde bewoners gelijk is binnen de verpleeghuizen. Blijkbaar bestaat er meer 
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consensus over de benodigde behandelduur per bewoner, dan over de beslissing welke 
bewoner nu wel en welke bewoner geen fysiotherapeutische zorg nodig heeft.  
 
Toelichting bij tabel 20a,b

In tabel 20a,b staan de factoren die mede bepalen of een bewoner wel of geen 
paramedische zorg krijgt en hoe groot de omvang van zorg is (in minuten per week). De 
factoren die in de tabel staan zijn de factoren die verschillen tussen bewoners verklaren. 
Een pijltje omhoog (↑) betekent dat de factor de kans op het ontvangen van de betreffende 
paramedische zorg verhoogt; of het aantal minuten dat zorg geboden wordt verhoogt. Een 
pijltje omlaag (↓) betekent dat de factor de kans op het ontvangen van de betreffende 
paramedische zorg verlaagt; of het aantal minuten dat zorg geboden wordt verlaagt. 
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Vraagstelling 3 en 4: Factoren die het wel of niet ontvangen van paramedische zorg 
en de omvang van deze zorg bepalen 

De volgende twee onderzoeksvragen hadden betrekking op de verschillen tussen be-
woners en luidden:  
3) Welke factoren (ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en 

kenmerken van het verpleeghuis) hebben invloed op het wel of niet ontvangen van 
paramedische zorg door een bewoner?  

4) Welke factoren hebben invloed op de hoeveelheid paramedische zorg die bewoners 
(per discipline) ontvangen?  

 
Fysiotherapie 
Geen van de hier onderzochte medische diagnosen heeft significant invloed op de vraag 
of een bewoner wel of geen fysiotherapie krijgt. De medisch diagnose zegt wèl iets over 
de hoeveelheid fysiotherapeutische zorg die de bewoners krijgen. Bewoners met een 
status na een ‘total hip’ krijgen meer fysiotherapie per week dan bewoners met ‘overige 
aandoeningen’ en ditzelfde geldt voor bewoners waarbij lichamelijke beperkingen op de 
voorgrond staan. Naarmate een bewoner meer co-morbiditeit vertoont, neemt de kans dat 
hij of zij fysiotherapie krijgt toe, maar de omvang van de fysiotherapeutische zorg neemt 
daarentegen af. Bewoners die zijn opgenomen voor revalidatie krijgen vaker èn meer 
fysiotherapie dan bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg. Wanneer bewoners 
langer zijn opgenomen is de kans op fysiotherapeutische zorg kleiner en ook het aantal 
minuten fysiotherapeutische zorg per week neemt af. Bewoners die zijn opgenomen op 
een somatische afdeling krijgen vaker fysiotherapie dan bewoners op een PG- afdeling en 
opvallend genoeg hebben mannen een grotere kans om fysiotherapie te krijgen dan 
vrouwen.  
Ook de kenmerken van het verpleeghuis zelf hebben invloed op zowel de kans van be-
woners om fysiotherapie te krijgen als op de omvang van deze zorg. Hoe meer fte fysio-
therapie er in het verpleeghuis beschikbaar is, hoe meer bewoners zorg ontvangen. In 
sterk verstedelijkte gebieden krijgen de door de fysiotherapeut behandelde verpleeghuis-
bewoners minder minuten fysiotherapeutische zorg per week dan in minder verstedelijkte 
gebieden.  
 
Ergotherapie 
Met name bewoners waarbij de lichamelijk beperkingen het meest validiteitbepalend zijn 
krijgen ergotherapeutische zorg. Bewoners met een CVA krijgen, indien zij worden be-
handeld door de ergotherapeut meer ergotherapie per week dan bewoners met ‘overige 
aandoeningen’, terwijl bewoners waarbij lichamelijke beperkingen of cognitieve be-
perkingen op de voorgrond staan, minder ergotherapie krijgen dan bewoners met ‘overige 
beperkingen’. Evenals bij de fysiotherapie neemt de kans dat een bewoner ergotherapie 
krijgt toe, naarmate hij/zij meer co-morbiditeit vertoont.  
Bewoners die zijn opgenomen voor revalidatie hebben een grotere kans op ergotherapie 
dan bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg en krijgen gemiddeld ook méér 
ergotherapeutische zorg. Ook voor de ergotherapie geldt dat bewoners die op een somati-
sche afdeling verblijven, vaker zorg krijgen dan bewoners die op een PG- afdeling zijn 
opgenomen. Naarmate bewoners langer zijn opgenomen neemt de kans op ergotherapeu-
tische zorg af en ook de omvang van de zorg die door de ergotherapeut wordt aangeboden 
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wordt kleiner. Evenals bij de fysiotherapie hebben mannen een grotere kans op ergo-
therapie dan vrouwen. 
 
Logopedie 
Bewoners met een CVA en bewoners met communicatieproblemen hebben een verhoog-
de kans op logopedie. Evenals bij de fysio- en de ergotherapie neemt de kans dat een be-
woner logopedie krijgt toe, naarmate hij of zij meer co-morbiditeit vertoont. Ook geldt 
dat bewoners met een opname-indicatie voor revalidatie relatief vaker logopedie ont-
vangen, evenals bewoners die op een somatische afdeling verblijven. Terwijl bij de 
fysiotherapie en de ergotherapie de opnameduur en het geslacht van de bewoners signi-
ficant van invloed was op de kans op zorg, hebben deze factoren op de logopedische zorg 
een trendmatige invloed (0.06 resp. 0.08). Voor de logopedie was het in verband met een 
te klein aantal bewoners dat logopedie krijgt, niet goed mogelijk te analyseren welke fac-
toren van invloed zijn op de omvang van de ontvangen zorg. 
 
Diëtetiek 
Bewoners met cognitieve beperkingen, oudere bewoners en bewoners met stemmings-
stoornissen hebben een kleinere kans om diëtistische zorg te krijgen binnen het 
verpleeghuis. Bewoners met een CVA en bewoners met ‘overige neurologische 
stoornissen’ krijgen, als zij door de diëtist gezien worden, minder minuten diëtetiek per 
week dan bewoners met ‘overige aandoeningen’.  
Net als bij de andere drie paramedische disciplines neemt de kans op diëtistische zorg toe, 
naarmate een bewoner meer beperkingen heeft. In tegenstelling tot de andere paramedi-
sche disciplines wordt de kans op diëtetiek niet beïnvloed door de opname-indicatie of 
opnameafdeling. Bewoners met een indicatie voor langdurige zorg en psychogeriatrische 
bewoners hebben evenveel kans op diëtistische zorg als somatische bewoners en be-
woners op de afdeling revalidatie. Bewoners op een somatische afdeling en bewoners met 
een opname-indicatie voor revalidatie krijgen, indien zij worden behandeld, wel méér 
diëtetiek per week dan psychogeriatrische bewoners of bewoners die zijn opgenomen 
voor langdurige zorg. In verpleeghuizen in een sterk verstedelijkt gebied is de kans op 
diëtetiek kleiner, terwijl de kans toeneemt naarmate er meer fte diëtetiek binnen het 
verpleeghuis aanwezig is. 
In tabel 20 worden de factoren die van invloed zijn op het wel of niet ontvangen van 
paramedische zorg en op de omvang van deze zorg schematisch samengevat. 
 
Beschouwing resultaten vraagstelling 3 en 4 
Verwacht werd dat de medisch diagnosen en de beperkingen van een verpleeghuis-
bewoner, die tenslotte voor een groot deel het gezondheidsprobleem bepalen, het meest 
van invloed zouden zijn op het inzetten van paramedische zorg. Dat blijkt echter niet bij 
iedere paramedische discipline het geval te zijn. De medisch diagnosen en beperkingen 
zoals hier gemeten, zijn niet bepalend voor het wel of niet ontvangen van fysiotherapie 
binnen een verpleeghuis. Ergotherapie wordt daarentegen vaker ingezet voor mensen 
waarbij lichamelijke beperkingen op de voorgrond staan en logopedie wordt vaker in-
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gezet voor bewoners met een CVA5 en voor bewoners met communicatieproblemen. 
Daarmee lijkt achter het inzetten van ergotherapie en logopedie meer ratio te zitten dan 
achter het inzetten van fysiotherapie. Er kan niet worden vastgesteld voor welke aan-
doeningen de diëtetiek specifiek wordt ingezet. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit 
dat alleen de meest validiteitbepalende medisch diagnosen en beperkingen in de analyse 
konden worden meegenomen. Diëtetiek zal vaak worden ingezet voor beperkingen in de 
voedingstoestand, maar deze beperkingen worden door de verpleeghuisarts vrijwel nooit 
als meest validiteitbepalende beperking aangegeven.  
Hoewel de ernst van de aandoeningen van bewoners niet in het onderzoek konden worden 
gemeten, is wel de co-morbiditeit van aandoeningen en beperkingen in de analyse mee-
genomen. Wanneer de mate van co-morbiditeit als maat voor de ernst van het gezond-
heidsprobleem wordt beschouwd, hebben de bewoners met de meest ernstige problemen 
de grootste kans op paramedische zorg van alle vier de disciplines. 
Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie worden in tegenstelling tot diëtetiek vaker 
ingezet bij bewoners met een opname-indicatie voor revalidatie en bij bewoners op een 
somatische afdeling. Diëtetiek neemt in dat opzicht een aparte positie in, aangezien dit 
even frequent wordt ingezet voor de langdurig verblijvende bewoners en voor psycho-
geriatrische bewoners. De omvang van de zorg is bij deze categorieën bewoners wel 
kleiner, terwijl dit verschijnsel zich weer niet bij de andere drie paramedische disciplines 
voor doet. 
Opvallend is dat het aantal mannen dat fysiotherapie, ergotherapie (en logopedie) krijgt 
binnen een verpleeghuis relatief groter is dan het aantal vrouwen. Een verklaring hiervoor 
kan niet worden gegeven, maar wellicht is de zorgbehoefte van mannen anders dan die 
van vrouwen (Van Beek et.al., 2004).  
 
Vraagstelling 5 en 6: Factoren die invloed hebben op het oordeel van de paramedici 

ten aanzien van behandelomvang en het behalen van de be-
handeldoelen 

De laatste twee onderzoeksvragen van fase I luidden:  
5) Welke factoren (ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en 

kenmerken van het verpleeghuis) hebben invloed op de mate waarin de zorg door de 
behandelend paramedicus toereikend wordt geacht? 

6) Welke van deze factoren hebben invloed op de mate waarin de behandeldoelen wor-
den behaald? 

 
Factoren die bepalen of de therapeut de behandelomvang adequaat acht  
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen vindt de fysiotherapeut de omvang van zorg bij 
78% van de bewoners die fysiotherapeutische zorg krijgen adequaat, is de ergotherapeut 
bij 84% van de door hem/haar behandelde bewoners van mening dat de omvang van zorg 
adequaat was en de diëtist bij 78%.6

                                                      
5 Bewoners met een CVA hebben vaak een afasie die zoals later bleek niet altijd door de verpleeghuisarts als 

aparte aandoening werd gerapporteerd. Er is dus zeer waarschijnlijk een onderrapportage van het aantal be-
woners met een afasie. 

6 Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen vindt de logopedist de omvang van zorg bij 80% van de bewoners 
(die logopedische zorg krijgen) adequaat (De Boer et al., 2004). 
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De fysiotherapeuten vinden de omvang van de geboden fysiotherapeutische zorg vaker 
adequaat bij bewoners met een opname-indicatie voor revalidatie in vergelijking met de 
omvang van zorg voor bewoners met een indicatie voor langdurige zorg. De omvang van 
de fysiotherapeutische zorg is voor deze groep ook groter. Naarmate bewoners langer in 
het verpleeghuis verblijven vindt de fysiotherapeut de omvang minder adequaat, wat 
overeenkomt met het geconstateerde feit dat bewoners die langer zijn opgenomen minder 
zorg krijgen.  
De omvang van de geboden zorg wordt door de ergotherapeut daarentegen juist vaker 
toereikend gevonden naarmate een bewoner langer is opgenomen, terwijl ook bij de 
ergotherapie de behandelomvang daalt. Bij bewoners met meer co-morbiditeit en bij 
mannen is de ergotherapeut van mening dat de behandelomvang vaker te kort schiet.  
Voor bewoners bij wie cognitieve beperkingen het meest de validiteit bepalen is de diëtist 
vaker van mening dat de geboden omvang van zorg adequaat is dan bij bewoners bij wie 
‘overige beperkingen’ op de voorgrond staan. Voor de logopedie kon deze analyse niet 
worden uitgevoerd. 
 
Factoren die bepalen of de therapeut vindt dat de behandeldoelen zijn behaald  
Gemiddeld over de 15 verpleeghuizen worden de behandeldoelen volgens de fysiothera-
peuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten in respectievelijk 49%, 67%, 54% en 
60% van de behandelde bewoners geheel bereikt. 
Volgens de fysiotherapeut worden de behandeldoelen bij bewoners met dementie vaker 
behaald dan bij bewoners met overige aandoeningen. De fysiotherapeuten die werkzaam 
zijn in verpleeghuizen in een sterk verstedelijkt gebied zijn vaker van mening dat de be-
handeldoelen zijn behaald dan hun collega’s in de minder verstedelijkte gebieden. Binnen 
de verpleeghuizen die over een CVA unit beschikken worden de behandeldoelen ook 
vaker behaald.  
Naarmate bewoners met een opname-indicatie voor revalidatie langer zijn opgenomen, 
worden de ergotherapeutische behandeldoelen minder vaak behaald. Bij mannen worden 
de behandeldoelen volgens de ergotherapeuten minder vaak behaald dan bij vrouwen. 
Voor de logopedie kon deze analyse niet worden uitgevoerd en bij de diëtetiek bleek geen 
van de geanalyseerde factoren van invloed op het behalen van de behandeldoelen. 
 
Beschouwing resultaten vraagstelling 5 en 6 
Gezien het feit dat de mate waarin de behandelomvang adequaat is en de behandeldoelen 
geheel zijn bereikt zijn gebaseerd op het subjectieve oordeel van de paramedici moeten de 
resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
Opvallend is dat voor geen van de drie paramedische disciplines die in de analyse konden 
worden meegenomen, het aantal beschikbare fte in het verpleeghuis mede bepalend is 
voor de mate waarin de paramedicus de behandelomvang adequaat vindt. Ook bij het 
oordeel van de paramedicus met betrekking tot het behalen van de behandeldoelen speelt 
het aantal beschikbare fte paramedici in het verpleeghuis geen rol.  
De mate waarin de behandelomvang van de behandelde bewoners adequaat wordt geacht 
is redelijk hoog bij alle disciplines. In circa een vijfde van de gevallen zou de paramedi-
cus liever langer tijd hebben voor een bewoner. Wat hierbij naar eigen zeggen van de 
betrokken paramedici een rol speelt, is dat dit oordeel ‘gekleurd’ is vanuit de nu eenmaal 
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beschikbare formatie paramedische zorg binnen het verpleeghuis. Dat betekent dat er in 
sommige gevallen wordt gerekend vanuit een ‘kraptemodel’.  
Tevens dient te worden benadrukt dat het oordeel over het al dan niet toereikend zijn van 
de behandelomvang natuurlijk alleen kan worden gegeven over bewoners die in 
behandeling zijn. Het geeft geen inzicht in de mate waarin paramedici van mening zijn 
dat iedere bewoner die binnen het verpleeghuis paramedische zorg zou moeten krijgen, 
die ook daadwerkelijk ontvangt. Om hier inzicht in te krijgen zou onderzoek moeten 
worden gedaan naar de zorgbehoefte van bewoners, zoals die in zorgdossiers kan worden 
aangegeven. Daarbij is het niet alleen van belang te onderzoeken of de zorgbehoefte goed 
is vastgelegd, maar ook in hoeverre er vervolgens daadwerkelijk iets met die zorgbehoef-
te wordt gedaan in de vorm van gerichte (paramedische) interventie.  
 

3.2 Resultaten interviews en expertmeeting (fase II) 
 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke verschillen er tussen verpleeghuizen 
zijn gevonden en welke factoren het paramedisch zorggebruik in verpleeghuizen mede 
verklaren (fase I). Fase II van het onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de wijze 
waaròp deze factoren van invloed zijn op het paramedisch zorggebruik en in de mate 
waarin de gevonden verschillen in zorggebruik tussen verpleeghuizen en tussen bewoners 
wenselijk worden geacht. Tevens werden aanbevelingen voor verdere optimalisering van 
de paramedische zorg binnen verpleeghuizen geïnventariseerd (zie ook paragraaf 
‘methoden’). Aan de hand van interviews en een expertmeeting werd antwoord gegeven 
op de vraagstellingen 7 en 8 van het onderzoek: 
7. Indien ziektegerelateerde factoren, indirect ziektegerelateerde factoren en kenmerken 

van het verpleeghuis een rol spelen bij de geboden paramedische zorg, op welke 
wijze zijn deze factoren dan van invloed? En gerelateerd daaraan: Is dit een gewenste 
situatie? 

8. In hoeverre kan in de toekomst de paramedische zorg verder worden geoptimaliseerd, 
rekening houdend met deze factoren? 

 
Er werden interviews gehouden met verpleeghuisartsen, paramedici, ‘key-persons’ en 
vertegenwoordigers van cliëntenraden. In de interviews die uit open vragen bestonden is 
ingegaan op de in fase I van het onderzoek gevonden verschillen in paramedische zorg-
gebruik tussen verpleeghuizen, en op de factoren die het paramedisch zorggebruik in ver-
pleeghuizen beïnvloeden. Daarbij zijn de factoren opname-indicatie (revalidatie versus 
langdurige zorg), opnameafdeling (somatische versus psychogeriatrisch), opnameduur en 
geslacht van de bewoner besproken, aangezien deze factoren systematisch als invloedrijk 
naar voren kwamen.  
Tijdens de expertmeeting zijn de resultaten uit de kwantitatieve analyses (fase I) en de 
interviews gepresenteerd en besproken. Behalve een reflectie op de gevonden resultaten 
is tijdens deze meeting ook aandacht besteed aan de betekenis van de verschillen in het 
kader van de op komst zijnde veranderingen in de zorg ten gevolge van de modernisering 
van de AWBZ.  
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In dit hoofdstuk komen de resultaten van zowel de interviews als de expertmeeting, aan 
de hand van de volgende onderwerpen, aan de orde: 
1. Verschillen tussen verpleeghuizen in het percentage bewoners dat paramedische zorg 

krijgt 
2. Verschil in kans op paramedische zorg tussen bewoners met een opname-indicatie 

reactivering & revalidatie en bewoners met een opname-indicatie langdurig 
chronische zorg, en de relatie tussen opnameduur en de kans op paramedische zorg 

3. Verschil in kans op paramedische zorg tussen bewoners van de opnameafdeling 
somatiek en bewoners van de afdeling psychogeriatrie 

4. Verschillen in paramedische zorg tussen mannen en vrouwen 
 
Allereerst wordt besproken hoe het gesignaleerde verschil een rol speelt binnen de ver-
pleeghuiszorg en in hoeverre dit een wenselijke situatie is. Vervolgens worden aan-
bevelingen geformuleerd teneinde de paramedische zorg in de toekomst verder te 
optimaliseren. Het wordt benadrukt  dat de resultaten van zowel de interviews als de 
expertmeeting gebaseerd zijn op meningen van verpleeghuisartsen, paramedici, 
vertegenwoordigers van cliëntenraden, beleidsmedewerkers uit verpleeghuizen, 
beroepsverenigingen en andere experts. 

3.2.1 Verschillen tussen verpleeghuizen in het percentage bewoners dat paramedische zorg 
krijgt 
Uit de kwantitatieve analyses is naar voren gekomen dat er sprake is van variatie in para-
medisch zorggebruik tussen de onderzochte verpleeghuizen. Voor fysiotherapie, (ergo-
therapie) en diëtetiek zijn in meer of mindere mate verschillen gevonden in het percen-
tage bewoners dat paramedische zorg krijgt. Daarbij bleek dat de kenmerken van be-
woners eigenlijk geen sluitende verklaring boden voor het al dan niet ontvangen van 
paramedische zorg. Verschillen in beschikbare formatie dragen duidelijk bij aan de 
verschillen in paramedisch zorggebruik. In de interviews zijn verschillende verklaringen 
aangedragen voor de verschillen in formatie paramedische zorg die er tussen verpleeg-
huizen bestaan.  
 
Visie op paramedische zorg 
Door de geïnterviewde sleutelfiguren, verpleeghuisartsen, paramedici en vertegenwoordi-
gers van cliëntenraden wordt algemeen herkend en beaamd dat verschillen in beschikbare 
formaties in de diverse verpleeghuizen bijdragen aan het percentage bewoners dat para-
medische zorg krijgt. Het lijkt ook niet meer dan logisch dat de kans op paramedische 
zorg vergroot naarmate er meer therapeuten beschikbaar zijn voor het bieden van zorg. 
Het beschikbare aantal fte van paramedische disciplines wordt volgens de geïnterviewden 
vooral beïnvloed door de visie op paramedische zorg vanuit het management in de ver-
pleeghuizen en deze visie is vaak budgetgestuurd. In sommige verpleeghuizen wordt er 
bijvoorbeeld, al dan niet als het gevolg van bezuinigingsmaatregelen, bewust voor ge-
kozen om geen diëtist in dienst te nemen. Men is van mening dat er voldoende diëtisti-
sche kennis aanwezig is in de vorm van bijvoorbeeld de artsen, keukenpersoneel en 
voedingsassistenten, terwijl in een ander verpleeghuis de meerwaarde van de diëtist wordt 
gezien.  
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Tussen verpleeghuizen worden ook verschillen in de visie op ‘wonen, welzijn en zorg’ 
aangetroffen. Het thema bewegen bijvoorbeeld kan in het kader van de woonleef-
omgeving geïntegreerd aandacht krijgen, maar kan ook als ‘therapie’ door de fysio-
therapeut worden aangeboden. In het ene verpleeghuis zal paramedische zorg alleen of 
met name voor de revalidanten en de somatische bewoners worden ingezet, terwijl in een 
ander verpleeghuis ook de bewoners op de ‘long stay’ en de psychogeriatrische bewoners 
paramedische zorg ontvangen. Dergelijke verschillen in perspectief bepalen vaak hoe de 
paramedische zorg wordt ingezet en hebben daarmee invloed op het aantal beschikbare 
fte’s per paramedische discipline. 
 
Taakafbakening 
Een andere oorzaak van verschillen tussen verpleeghuizen wat betreft het percentage 
bewoners dat paramedische zorg krijgt, is volgens de geïnterviewden het verschil in 
taakafbakening van de paramedische disciplines. Opvallend is dat het percentage 
bewoners dat logopedische zorg krijgt niet significant verschillend is tussen verpleeg-
huizen. Volgens de geïnterviewde logopedisten ligt dit aan het feit dat zij werkzaam zijn 
in een zeer specifiek en afgebakend taakgebied. In vergelijking met de andere para-
medische disciplines beschikken ze over een relatief eenduidig takenpakket. De taak-
afbakening tussen fysiotherapeuten en ergotherapeuten is soms minder duidelijk en hierin 
worden tussen verpleeghuizen ook verschillen aangetroffen. Zo valt in het ene verpleeg-
huis de rolstoelverstrekking onder de fysiotherapie, terwijl dit in een volgend verpleeg-
huis tot het takenpakket van de  ergotherapie behoort. Een ander voorbeeld dat is ge-
noemd door de geïnterviewden is de groepsgym. In het ene verpleeghuis wordt dit door 
een fysiotherapeut gegeven, terwijl dit in een ander verpleeghuis door een activiteiten-
begeleider wordt gedaan. Als gevolg van dergelijke verschillen in taakafbakening kunnen 
grote verschillen ontstaan in het percentage bewoners dat al dan niet paramedische zorg 
krijgt.  
 
Type  verpleeghuis 
Tijdens de interviews is door meerdere personen naar voren gebracht dat het percentage 
bewoners dat paramedische zorg krijgt ook afhankelijk is van het soort verpleeghuis en 
van de historie van het verpleeghuis. Heeft een verpleeghuis eenmaal een bepaalde 
formatie aan paramedische zorg in huis dan wordt dit niet altijd bijgesteld ook al ver-
andert de bewonerspopulatie, aldus de geïnterviewden. In dit onderzoek zijn somatische 
of gecombineerde verpleeghuizen meegenomen. In somatische verpleeghuizen is vaak 
van oudsher meer paramedische zorg beschikbaar. Daarnaast spelen volgens de geïnter-
viewden factoren als de verhouding tussen de bewoners met een opname-indicatie reacti-
vering/revalidatie en bewoners met een opname-indicatie voor langdurig chronische zorg 
een rol, alsmede de verhouding tussen somatische en psychogeriatrische bewoners. Op de 
invloed van deze factoren, die inderdaad ook door middel van de kwantitatieve analyse in 
fase I kon worden vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk nader 
ingegaan. 
 
Profilering paramedici 
Als andere oorzaak voor de gevonden verschillen in paramedisch zorggebruik tussen de 
verpleeghuizen wordt ook de bekendheid van (de mogelijkheden van) de paramedische 
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disciplines in de diverse verpleeghuizen genoemd. Tussen de verpleeghuizen bestaan 
verschillen in de mate waarin men op de hoogte is van de paramedici en de invulling van 
hun vakgebieden. Dit heeft, aldus de geïnterviewden, onder meer te maken met een 
duidelijke profilering van de paramedici zelf binnen het verpleeghuis. Wanneer zij zich-
zelf en de mogelijkheden van hun vakgebied duidelijk kenbaar maken aan verpleeghuis-
artsen en de verpleging/verzorging, zal dit effect hebben op de formatie en op het aantal 
bewoners dat paramedische zorg krijgt. Enerzijds doordat behandelbare problematiek 
waarschijnlijk beter gesignaleerd zal worden, anderzijds doordat de artsen wellicht ook 
eerder geneigd zijn bewoners te verwijzen voor paramedische zorg. 
 
Waardering of wenselijkheid van de gevonden verschillen 
De deelnemers aan de expertmeeting benadrukken dat de gevonden verschillen in para-
medische zorg tussen en binnen de verpleeghuizen, gebaseerd zijn op de huidige situatie, 
die sterk aan het veranderen is. De verwachting is dat de toekomstige veranderingen, in 
het kader van de modernisering van de AWBZ en de daarmee samenhangende concepten 
van ‘functiegerichte aanspraken’ en ‘functiegerichte bekostiging’, invloed zal hebben op 
de gevonden verschillen. Als gevolg van deze modernisering zou de zorg niet langer 
budget-gestuurd moeten zijn, maar terug te voeren op de hoeveelheid intramurale zorg-
arrangementen (IZA's) die zijn vastgelegd.  
 
In dit onderzoek kan niet worden beoordeeld of een verpleeghuis waar bijvoorbeeld prak-
tisch alle bewoners paramedische zorg krijgen het ‘beter’ dan wel ‘slechter’ doet dan een 
verpleeghuis waarbij een relatief laag percentage bewoners deze zorg ontvangt. Het is 
niet goed mogelijk is de verschillen te beoordelen omdat er geen inzicht bestaat in de 
kwaliteit en de effecten van de paramedische zorg en tevens onbekend is in hoeverre 
iedere bewoner die zorg behoeft deze ook ontvangt. Daarnaast ontbreekt informatie over 
de tevredenheid van de bewoners met de geboden paramedische zorg. De deelnemers aan 
de expertmeeting zijn van mening dat onderzoek naar de kwaliteit en het effect van para-
medische zorg in verpleeghuizen belangrijk is. In dergelijk onderzoek zou dan zeker ook 
de tevredenheid van de bewoners over deze zorg moeten worden meegenomen. Het ont-
wikkelen van kwaliteitsindicatoren en – criteria, per bewonerscategorie zijn hierbij een 
relevant aandachtspunt. 
 
Aanbevelingen  
De ‘experts’ zijn algemeen van mening dat verschillen in paramedische zorg niet per 
definitie onwenselijk zijn, maar dat deze op rationele gronden moeten zijn terug te 
voeren. Op dit moment lijkt dit niet altijd het geval te zijn. Er wordt geconcludeerd dat de 
ratio achter het inzetten van de paramedische zorg, bij gedefinieerde categorieën bewo-
ners, beter geëxpliciteerd zou moeten worden. Per doelgroep kunnen ‘zorgprogramma’s’ 
ontwikkeld worden, waarin ook de bijdragen van de paramedische-professionals nader 
omschreven zijn.  
Het in de intramurale bekostiging differentiëren van zorgzwaartegroepen (IZA’s, Intra-
murale Zorg Arrangementen) kan een regulerende werking hebben op de betrokkenheid 
van paramedische zorg in de arrangementen. IZA’s zijn echter globale bekostigings-
categorieën, waarbinnen per cliënt(groep) nog een gedifferentieerde zorgverlening 
mogelijk blijft. 
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Ook het op grote schaal in voeren van (multidisciplinaire) richtlijnen zal de verschillen in 
paramedische zorg tussen verpleeghuizen kunnen doen afnemen. Door de geïnterviewden 
werd duidelijk aangegeven dat dergelijke richtlijnen momenteel nog nauwelijks aanwezig 
zijn. Dus naast het ontwikkelen van  productomschrijvingen voor (paramedische) zorg 
voor gedefinieerde categorieën bewoners, wordt ook het ontwikkelen van (liefst multi-
disciplinaire) richtlijnen waarin de zorgdoelen, de taken en de toegevoegde waarde van de 
paramedische disciplines worden beschreven, sterk aanbevolen 
 
Voor het ontwikkelen van productomschrijvingen en multidisciplinaire richtlijnen is het 
volgens de deelnemers van de expertmeeting van belang dat verpleeghuizen komen tot 
het gestandaardiseerd in kaart brengen van de gezondheidsproblemen en de daaruit voort-
komende paramedische zorgbehoefte van verpleeghuisbewoners. Op deze wijze kan 
objectief worden vastgesteld welke bewoners paramedische zorg nodig hebben. Dit 
betekent dat de profilering van de paramedische disciplines wat betreft hun mogelijk-
heden voor de diverse groepen van verpleeghuisbewoners ook binnen het nieuwe systeem 
van belang blijft. Door middel van profilering en gestandaardiseerde signalering kan 
zowel het verwijsbeleid van de verpleeghuisartsen als het opsporen van behandelbare 
problematiek op een positieve manier beïnvloed worden. 
 
In het kader van de marktwerking in de verpleeghuiszorg worden de verschillen in para-
medische zorg tot op zekere hoogte door de deelnemers aan de expertmeeting wel als 
wenselijk gezien, daar zij de onderlinge concurrentie tussen verpleeghuizen en de keuze-
vrijheid van bewoners kunnen bevorderen. Een bewoner (en/of de familie/mantelzorger) 
kan namelijk met een functiegerichte indicatiestelling ‘in de hand’ gaan onderhandelen 
met een verpleeghuis over wat zij naast de indicatiestelling ook aan extra gevraagde 
werkzaamheden willen/kunnen uitvoeren tegen extra betaling. Door zich op verschillende 
terreinen te profileren beschikken verpleeghuizen over de mogelijkheid zich te onder-
scheiden van elkaar. Door tevens nuances aan te brengen in de te leveren paramedische 
zorg zijn verpleeghuizen in staat in te spelen op zorgvragen van verschillende groepen 
bewoners. Zo kan het ene verpleeghuis zijn zorg richten op puur revalidatie, terwijl een 
ander verpleeghuis zich veel meer toelegt op het onderhouden van functies en vaardig-
heden in het kader van het wonen en welzijn van bewoners. Indien de verpleeghuizen hun 
mogelijkheden transparant naar buiten brengen, neemt hierdoor de keuzevrijheid van de 
verpleeghuisbewoners toe. Het zou voor elk afzonderlijk verpleeghuis goed zijn, kritisch 
te kijken welke (paramedische) zorg er momenteel geleverd wordt en welke zorg het 
verpleeghuis in de toekomst voor de verschillende bewonerscategorieën zou willen 
leveren. 
 
Tegelijkertijd wordt door de ‘experts’ ook aangegeven dat er wel sprake dient zijn van 
een bepaald ‘minimum’ aan zorg dat door elk verpleeghuis aan de bewoners geleverd 
moet worden. Deze ‘minimum’ zorg zou kunnen worden samengevat in bijvoorbeeld 
basispakketten van zorg voor elk van de paramedische disciplines, die in ieder verpleeg-
huis beschikbaar dienen te zijn. Een probleem hierbij is wel dat er tot op heden geen 
heldere criteria zijn voor dit minimum aan paramedische zorg.  
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3.2.2 Verschillen tussen bewoners in paramedisch zorggebruik 
Verschil in paramedische zorg tussen bewoners met een opname-indicaties voor revali-
datie versus bewoners met een indicatie voor langdurige zorg en de relatie tussen 
opnameduur en de kans op paramedische zorg 
 
Uit de analyses is gebleken dat bewoners die zijn opgenomen met een indicatie voor 
reactivering & revalidatie vaker (wat betreft fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) en 
meer (wat betreft fysiotherapie, logopedie, diëtetiek) paramedische zorg ontvangen in 
vergelijking met de bewoners met een opname-indicatie voor langdurig chronische zorg. 
Tevens is geconstateerd dat de kans op het krijgen van paramedische zorg (wat betreft 
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) afneemt naarmate een bewoner langer is opge-
nomen in het verpleeghuis.7  
 
Het feit dat revalidanten vaker en meer paramedische zorg krijgen in vergelijking met 
bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg lag in de lijn der verwachting en 
wordt dan ook bevestigd door de geïnterviewden. Er bestaat immers een verschil in de 
zorgvraag en zorgbehoefte tussen beide groepen, aldus de betrokkenen. In vergelijking 
met de bewoners die worden opgenomen voor langdurig chronische zorg is bij de 
revalidant veelal sprake van een acute zorgvraag. Bovendien wordt de kans op ver-
betering voor deze groep bewoners over het algemeen groter geacht, volgens de 
geïnterviewden. De doelstelling voor bewoners op de revalidatie is gericht op een zo 
spoedig mogelijke terugkeer naar de thuissituatie, hetgeen vraagt om intensieve (para-
medische) zorg. Bij langdurige opname in het verpleeghuis is er naar de mening van de 
geïnterviewden eerder sprake van een vermindering van de zorgvraag, neemt de be-
handelbaarheid af en daalt het effect van paramedische behandelingen. Het multidisci-
plinaire karakter van de behandeling neemt daardoor af: de paramedische zorg gaat veelal 
over in ‘onderhoudsbehandelingen’ of er worden, met een gericht advies, taken overge-
dragen aan de verpleging en/of verzorging. Op basis van deze argumenten worden, ook 
door veel deelnemers aan de expertmeeting, de verschillen in paramedische zorg tussen 
de revalidatie-bewoners en de bewoners die worden opgenomen voor langdurig chroni-
sche zorg, in principe acceptabel gevonden.  
 
Opvallend is dat er voor wat betreft de diëtetiek geen verschil wordt gevonden tussen de 
beide opname-indicaties. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat de diëtist ook regelmatig betrokken is bij bewoners die zijn opgenomen 
voor langdurige zorg. In de laatste levensfase van bewoners neemt de betrokkenheid van 
de diëtist vaak toe. Bovendien wordt diëtetiek, in tegenstelling met de overige paramedi-
sche disciplines, meestal niet standaard ingezet op de revalidatie. Beide argumenten 
leiden tot relatief meer diëtistische zorg voor de bewoners die langer opgenomen zijn 
en/of een indicatie hebben voor langdurig chronische zorg.  
 

                                                      
7 Bij de berekening van deze verschillen is gecorrigeerd voor de overige factoren als medische diagnose, 

leeftijd, geslacht, opnameduur, opnameafdeling (somatiek of PG) etc. Dat wil zeggen dat deze factoren het 
verschil niet kunnen ‘wegverklaren’. 
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Alhoewel het onderlinge verschil in geleverde paramedische zorg tussen de opname-
indicaties geaccepteerd lijkt, wordt in de interviews ook aangegeven dat het risico bestaat, 
dat bewoners met een opname-indicatie voor langdurig chronische zorg en de bewoners 
die al gedurende langere tijd zijn opgenomen in het verpleeghuis ‘onvoldoende’ para-
medische zorg krijgen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat paramedici, ook naar 
eigen zeggen, veelal de voorkeur geven aan het behandelen van revalidanten boven het 
behandelen van de overige verpleeghuisbewoners. Revalidanten worden over het alge-
meen mondiger gevonden, zijn gemotiveerder voor de zorg die geboden wordt en de 
effectiviteit van behandelingen is veelal groter. Dit geeft paramedici vaak meer vol-
doening dan de behandeling van de vaak moeilijk leerbare bewoners die zijn opgenomen 
voor langdurige zorg. Ook krijgen de meeste bewoners die worden opgenomen voor 
revalidatie bij binnenkomst een algemene screening, waarbij onder meer paramedici hun 
inzetbaarheid kenbaar kunnen maken en vervolgens toepassen. Voor bewoners die wor-
den opgenomen voor langdurig chronische zorg en ook de bewoners die al gedurende 
lange tijd in het verpleeghuis verblijven, ligt dit anders. Omdat een standaard screening 
bij deze bewoners ontbreekt, zijn ze meer afhankelijk van de signalering van problema-
tiek door onder andere de verpleging/verzorging op de afdeling. Het verwijsbeleid van de 
verpleeghuisarts bepaalt vervolgens of een bewoner al dan niet in aanmerking komt voor 
paramedische zorg. Daarbij speelt dan ook het eerder genoemde verschil in visie van het 
management van het verpleeghuis een rol. Paramedische zorg wordt soms alleen maar 
zinvol geacht voor bewoners die zijn opgenomen voor revalidatie. Dit kan naar de 
mening van een van de geïnterviewden ook te maken hebben met het feit dat een ver-
pleeghuis vooral op productie is gericht en wil ‘scoren’ met het naar huis sturen van 
uitgerevalideerde bewoners.   
 
Het gevaar bestaat dus dat, zeker bij eventuele krapte aan paramedische formatie binnen 
het verpleeghuis, bij bewoners met een opname-indicatie voor langdurige chronische zorg 
en de langer opgenomen bewoners, een ‘tekort’ aan paramedische zorg ontstaat. In het 
kader van het toenemende belang van vraagsturing in de zorg, gaat de zorgvraag van ver-
pleeghuisbewoners een centralere plaats innemen. Tijdens de expertmeeting wordt dan 
ook opnieuw het belang van systematische signalering van de (paramedische) zorg-
behoefte van alle verpleeghuisbewoners benadrukt. In het nieuwe zorgsysteem is het de 
taak van de paramedici zich te profileren en hun toegevoegde waarde kenbaar te maken. 
Binnen deze profilering zou expliciet aandacht moeten worden geschonken aan de moge-
lijkheden van de paramedische disciplines ten aanzien van de langdurig chronische zorg. 
Daarnaast kan bij de samenstelling van behandelteams in verpleeghuizen wellicht worden 
gezorgd voor een goede vertegenwoordiging van paramedici met specifieke kennis van en 
interesse voor het terrein van de langdurig chronische zorg.  
Ook middels multidisciplinaire richtlijnontwikkeling zou beter rekening gehouden kun-
nen worden met de diverse groepen bewoners, zoals bewoners opgenomen voor revali-
datie of voor langdurig chronische zorgverlening.  
 
Een andere mogelijkheid om de paramedische zorg aan langdurig opgenomen bewoners 
en/of bewoners met een opname-indicatie ‘langdurig chronische zorg’ te waarborgen ligt, 
naar de mening van de deelnemers van de expertmeeting, in concepten als ‘basispakket’ 
en ‘minimumzorg’. In elk verpleeghuis zou sprake moeten zijn van een ‘basispakket’ van 
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zorg, waarin onder meer een soort ‘minimum’ aan paramedische zorg is opgenomen. 
Binnen deze basispakketten kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillen groepen 
bewoners, waaronder de bewoners opgenomen voor langdurig chronische zorg.  
 
Verschil in paramedische zorg tussen bewoners van de opnameafdelingen somatiek 
versus bewoners van de afdeling PG. 
De analyses laten zien dat bewoners die zijn opgenomen op een somatische afdeling een 
grotere kans hebben op zorg van de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en/of logo-
pedie dan de bewoners op PG-afdelingen.8

 
Dit verschil in de kans op paramedische zorg tussen bewoners op somatische- en PG-
afdelingen wordt door het merendeel van de geïnterviewden herkend. Een deel van de 
verklaringen komt overeen met de verklaringen van de verschillen tussen de beide op-
name-indicaties. Dit komt mede doordat er sprake is van een zekere mate aan overlap 
tussen de opname-indicaties en opnameafdelingen.  
 
Het verschil in doelstelling tussen de afdelingen somatiek en PG is één van de hoofd-
redenen die wordt aangevoerd als verklaring. Op PG-afdelingen is de zorg met name 
gericht op wonen en begeleiden en wordt er veel instructie gegeven aan bijvoorbeeld 
verpleging/verzorging. De paramedische zorg op somatische afdelingen bestaat veel meer 
uit het trainen en oefenen van de bewoners. Dit vraagt veelal om individuele sturing en is 
daarmee arbeidsintensiever dan de zorg die wordt geleverd aan de bewoners op PG-
afdelingen. De vaak beperkte leerbaarheid en instrueerbaarheid van bewoners op PG-
afdelingen maken paramedisch handelen minder zinvol, aldus een aantal van de geïnter-
viewden. Doordat wat betreft de paramedische inzet, meer bereikt kan worden bij be-
woners op somatische afdelingen, bestaat er bij de paramedici vaak voorkeur voor het 
behandelen van deze laatste groep bewoners. Ook hier weer speelt tevens het beleid van 
het verpleeghuis een rol. Niet in ieder verpleeghuis zijn er paramedici specifiek voor PG 
bewoners beschikbaar of zijn paramedici met specifieke kennis en/of belangstelling 
aanwezig. 
 
Daarnaast blijken zowel de artsen als het verplegend personeel in de verpleeghuizen 
relatief onbekend te zijn met de mogelijkheden van de paramedici bij PG-bewoners. 
Doordat ‘onvoldoende’ bekend is over de inzetbaarheid van de paramedici, wordt 
behandelbare problematiek minder snel gesignaleerd en zijn ook de artsen minder snel 
geneigd bewoners te verwijzen voor paramedische zorg. Bovendien is, volgens de 
geïnterviewden, bij bewoners zelf en andere betrokkenen op PG-afdelingen vaak eerder 
sprake van acceptatie of berusting in een situatie met beperkingen. Artsen, verplegend 
personeel en mantelzorgers komen, met andere woorden, minder snel op het idee para-
medische zorg in te zetten bij een PG-bewoner dan bij de bewoners op somatische af-
delingen. Dit heeft ook te maken met een verschil in mondigheid tussen de bewoners op 
verschillende afdelingen. Daar waar bewoners op somatische afdelingen veelal zelf in 

                                                      
8 Bij de berekening van dit verschil is gecorrigeerd voor factoren als medische diagnose, leeftijd, geslacht, 
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staat zijn hun hulpvraag kenbaar te maken, zijn veel PG-bewoners afhankelijk van de 
signalering door verpleging/verzorging, familie of andere mantelzorgers. 
 
Mits voorzien wordt in de behoefte/vraag van bewoners, en het reële hulpvragen betreft, 
hebben de geïnterviewden in principe geen bezwaar tegen een verschil in paramedische 
zorg tussen bewoners op somatische- en PG-afdelingen. Wel wordt betwijfeld of de zorg-
behoefte van met name de PG-bewoners voldoende geëxpliciteerd wordt, zeker wanneer 
de bewoner zelf niet in staat is zich uit te drukken. Ook wordt het niet wenselijk geacht 
dat de paramedische zorg aan bewoners op somatische afdelingen de voorkeur krijgt en 
bij een eventueel tekort aan paramedische formaties ten koste gaat van de zorg aan PG-
bewoners. 
 
Aanbevelingen 
In de expertmeeting is in het kader van deze resultaten opnieuw ingegaan op het toe-
nemende belang van vraagsturing in de zorg. Het is van belang dat er extra aandacht komt 
voor PG-bewoners, bij wie vraaggericht werken vaak moeizaam is. Wanneer bewoners 
onvoldoende in staat zijn hun zorgvraag kenbaar te maken, lijkt samenwerking met een 
‘case-manager’ en eventueel mantelzorgers een geschikte manier te zijn om vraagsturing 
toch mogelijk te maken. Zij spelen in dat geval een belangrijke rol in het signaleren van 
de zorgbehoefte van de bewoner. De deelnemers aan de expertmeeting benadrukken 
wederom dat inzicht in de tevredenheid van verpleeghuisbewoners daarbij aandacht 
verdient.  
 
Ook bij de vaststelling van de reeds eerder besproken ‘minimumzorg’ (basispakket) is 
het, naar de mening van de deelnemers aan de expertmeeting van belang, specifieke aan-
dacht te schenken aan de paramedische zorg aan PG-bewoners. Hiermee kan worden 
voorkomen dat bewoners op PG-afdelingen te maken krijgen met een ‘tekort’ aan 
paramedische zorg. Uiteraard moet daarbij aandacht zijn voor de kwaliteit en effectiviteit 
van de geleverde paramedische zorg. Inzicht daarin is nu nog onvoldoende voor handen.  
 
Om de relatieve onbekendheid van de mogelijkheden van de paramedische disciplines 
voor PG-bewoners op te vangen, wordt door de ‘experts’, aanbevolen dat verpleeghuizen 
hun specifieke kennis op dit gebied uitbreiden. Men is van mening dat deze kennis bij 
paramedici in PG-verpleeghuizen (die niet zijn meegenomen in dit onderzoek) voldoende 
aanwezig is. Het is de taak van de paramedici om hun toegevoegde waarde, ook voor PG-
bewoners, te profileren. Tegelijkertijd is het de taak van verpleeghuizen om deze speci-
fieke kennis ‘binnen te halen’. Binnen het vaststellen van ‘functiepakketten’ in de zorg 
bestaat ook de mogelijkheid PG-bewoners, als aparte groep, specifiek aandacht te geven. 
In het kader van de marktwerking kan een verpleeghuis inspelen op diverse zorg-
behoeften. Door zich bijvoorbeeld te profileren op het gebied van (paramedische) zorg 
aan PG-bewoners heeft een verpleeghuis de mogelijkheid zich te onderscheiden van 
andere verpleeghuizen. 
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Verschil in paramedische zorg tussen mannen en vrouwen 
Mannen hebben een grotere kans op het krijgen van fysiotherapeutische en ergothera-
peutisch zorg dan vrouwen, zo blijkt uit de statistische analyses.9

 
Het feit dat er verschil bestaat in paramedische zorg tussen mannelijke en vrouwelijke 
verpleeghuisbewoners wordt door de meeste geïnterviewden met verbazing ontvangen. 
Vanuit de praktijk wordt dit verschil niet of nauwelijks herkend, waardoor het geven van 
onderbouwde verklaringen bemoeilijkt wordt.  
 
Door de geïnterviewden wordt verondersteld dat er een verschil in zorgvraag bestaat 
tussen mannen en vrouwen. Men is van mening dat mannen in het verpleeghuis in ver-
gelijking met vrouwen, vaker te maken hebben met de situatie waarin de partner nog thuis 
is. Door de rolpatronen van mannen en vrouwen van de huidige generatie verpleeghuis-
bewoners, zijn vrouwen bovendien vaak beter in staat in de thuissituatie voor hun partner 
te zorgen, dan mannen in vergelijkbare situaties. De mogelijkheid tot het terugkeren naar 
de thuissituatie is voor mannen vermoedelijk groter en daarmee wordt voor hen vaker 
paramedische zorg ingezet om deze terugkeer zo snel mogelijk te bewerkstellingen. De 
motivatie van mannen voor revalidatie is daardoor waarschijnlijk ook groter. 
 
Een andere verklaring voor de verschillen in paramedische zorg tussen mannen en 
vrouwen is ook terug te voeren op een verschillend rollenpatroon voor beide seksen, zo 
stellen enkele geïnterviewden en deelnemers aan de expertmeeting. Van de generatie 
bewoners die momenteel zijn opgenomen in de verpleeghuizen, zijn de vrouwen vaak 
minder mondig dan de mannen. Vrouwen zouden daardoor minder snel om (paramedi-
sche) hulp vragen, waardoor de kans op paramedische zorg afneemt. 
 
Alhoewel de verklaringen voor de verschillen in paramedische zorg tussen mannen en 
vrouwen relatief onduidelijk blijven, zijn zowel de geïnterviewden als de ‘experts’ het er 
over eens dat er in principe geen sprake moet zijn van ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen wat betreft de geboden paramedische zorg. De hulpvraag van de bewoner dient 
centraal te staan, ongeacht het geslacht van de bewoner. Specifieke aandacht voor de 
verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van paramedische zorg is gewenst. 
Dit is nodig om te voorkomen dat ongewenste ongelijkheid ontstaat tussen mannelijke en 
vrouwelijke verpleeghuisbewoners. 
 

                                                      
9 Bij de berekening van dit verschil is gecorrigeerd voor factoren als medische diagnose, leeftijd, opname-

indicatie, opnameduur, opnameafdeling (somatiek of PG) etc. Dat wil zeggen dat deze factoren het verschil 
niet kunnen ‘wegverklaren’. 
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4 Beschouwing 
 
 
In 2003-2004 heeft het NIVEL een onderzoek uitgevoerd naar de omvang, verwijs-
indicatie en inhoud van paramedische zorg in verpleeghuizen (de Boer et.al, 2004). Uit 
dit onderzoek bleek dat paramedische zorg een belangrijke plaats in neemt binnen de 
verpleeghuiszorg. Tachtig procent van de bewoners in een verpleeghuis ontvangt zorg 
van minstens één van de vier onderzochte paramedische disciplines, fysiotherapie, ergo-
therapie, logopedie en/of diëtetiek. 
Een opvallende bevinding uit dit onderzoek waarin zorginhoudelijke gegevens van 600 
verpleeghuisbewoners uit 15 verpleeghuizen werden verzameld, was dat er aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen verpleeghuizen en tussen bewoners in geboden paramedische 
zorg. In het kader van de transparantie van zorg en in het kader van het gelijkheidsbegin-
sel in de zorg, was het achterhalen van de oorzaken of redenen van deze diversiteit in 
paramedische zorg gewenst. In het in dit rapport beschreven onderzoek ‘Paramedische 
zorg in verpleeghuizen: de verschillen verklaard?’ zijn de verschillen in zorggebruik 
tussen verpleeghuizen en tussen groepen bewoners nader geanalyseerd voor de disci-
plines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.  
Alhoewel de gegevens van het onderzoek zijn verzameld in een tijd dat de verpleeghuis-
zorg sterk aan veranderingen onderhevig is, biedt het onderzoek relevante aanknopings-
punten voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van paramedische zorg binnen 
de verpleeghuiszorg. In dit slothoofdstuk worden aan de hand van de resultaten van het 
onderzoek een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het verder optimaliseren van 
paramedische zorg in verpleeghuizen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de aan-
bevelingen die door de geïnterviewden en de deelnemers aan de expertmeeting naar voren 
zijn gebracht.   
Omwille van de leesbaarheid van het rapport is er voor gekozen in deze beschouwing de 
resultaten van het onderzoek niet in detail te herhalen. Voor een samenvatting van de 
resultaten van de kwantitatieve analyse wordt verwezen naar paragraaf  3.1.5 en de resul-
taten vanuit de interviews en de expertmeeting zijn weergegeven in paragraaf 3.2. 
In deze beschouwing worden allereerst de beperkingen van de studie kort besproken en 
daarna wordt vooral ingegaan op de aanbevelingen die zijn gedaan. 
 

4.1 Beperkingen van de studie 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij een steekproef van 15 verpleeghuizen. Een na-
deel van deze steekproef is dat conform de opdracht van ZonMw destijds, alleen somati-
sche- en gecombineerde verpleeghuizen werden meegenomen. Daarom kan niet worden 
beoordeeld of er binnen de verpleeghuizen die zich puur richten op psychogeriatrische 
bewoners ook verschillen in paramedisch zorggebruik bestaan.  
 
In dit onderzoek zijn gegevens verzameld van 600 verpleeghuisbewoners die gedurende 
de onderzoeksperiode van 6 maanden, zorg ontvingen van één of meerdere paramedische 
disciplines. Van de bewoners die geen paramedische zorg ontvingen zijn dus geen ge-
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gevens bekend. Er kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan over de mate waarin 
bewoners die zorg behoeven dit ook daadwerkelijk krijgen. Deze vraag is in het inven-
tariserende onderzoek wel aan verpleeghuisartsen gesteld (De Boer et.al., 2004). De ver-
pleeghuisartsen geven bij ruim 10% van de bewoners uit dit onderzoek aan dat zij eigen-
lijk nog meer/andere paramedische zorg zouden moeten krijgen, die nu niet wordt ge-
leverd. Dit lijkt een relatief klein percentage, maar hierbij dient te worden opgemerkt dat 
verpleeghuisartsen het toereikend zijn van de zorg waarschijnlijk beoordelen tegen de 
achtergrond van het beschikbare aanbod binnen het verpleeghuis. In hoeverre paramedici 
en bewoners van mening zijn dat iedere bewoner die paramedische zorg zou kunnen ge-
bruiken dit ook daadwerkelijk krijgt, is een interessante vraag voor verder onderzoek.  
Tevens zou dan de mening van de bewoners over de hoeveelheid en ervaren kwaliteit van 
de paramedische zorg gemeten moeten worden en vergeleken met de mening van de 
(para)medici. 
 
Een andere beperking van het onderzoek die hier genoemd moet worden is dat wat betreft 
de invloed van ziektegerelateerde factoren alleen gekeken kon worden naar de vier 
(validiteitbepalende) diagnosen die het meest frequent voorkwamen, nl. ‘CVA’, ‘demen-
tie’, ‘status na Total Hip’ en ‘overige neurologische stoornissen’. Binnen deze diagnose-
groepen kwamen voldoende bewoners voor om een regressieanalyse met zoveel factoren 
te kunnen uitvoeren. Om dezelfde reden moesten voor wat betreft de (validiteitbepalende) 
beperkingen alle lichamelijke beperkingen als één categorie worden samengenomen, 
evenals de cognitieve beperkingen. Dit had tot gevolg dat andere, minder frequent 
voorkomende diagnosen/stoornissen niet specifiek konden worden bekeken zoals 
bijvoorbeeld slikstoornissen of stoornissen in de voedingstoestand. Deze aandoeningen 
zijn natuurlijk wel relevant, met name voor de logopedie en de diëtetiek. 
Verder bestaat weinig inzicht in de ernst van de aandoeningen, noch in de zorgbehoefte 
van bewoners die natuurlijk beiden mede bepalend kunnen zijn voor het paramedisch 
zorggebruik. De genoemde diagnostische groepen zijn natuurlijk sterk heterogeen zowel 
wat betreft het type problemen als wat betreft de ernst ervan. Wanneer comorbiditeit wat 
betreft aandoeningen en/of beperkingen als een indicatie voor de ernst van het gezond-
heidsprobleem wordt opgevat, is wel te zien dat de paramedische zorg vaker wordt in-
gezet naarmate het gezondheidsprobleem van de bewoner groter is. In een volgend 
onderzoek zou het interessant zijn te analyseren in hoeverre de geboden paramedische 
zorg overeen komt met de in het zorgdossier vastgelegde zorgbehoefte.  
 

4.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen verpleeghuizen wat betreft het 
percentage bewoners dat paramedische zorg krijgt. Dit geldt met name voor fysiotherapie 
en diëtetiek en in mindere mate voor ergotherapie. Deze verschillen worden niet of 
slechts ten dele verklaard door kenmerken van de bewonerspopulatie zoals die in dit 
onderzoek konden worden geanalyseerd, maar meer door kenmerken van het verpleeg-
huis zelf. Het percentage bewoners dat logopedie ontvangt is goed vergelijkbaar tussen de 
15 deelnemende verpleeghuizen. Op grond van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld 
of een verpleeghuis waar een hoog percentage van de bewoners paramedische zorg 
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ontvangt, betere zorg biedt dan een verpleeghuis waar een lager percentage van de 
bewoners paramedische krijgt. Er bestaat immers geen inzicht in de kwaliteit of de 
effecten van deze zorg.   
Op zichzelf worden verschillen in geboden paramedische zorg niet per definitie als on-
wenselijk gezien, zo lang de verschillen maar zijn terug te voeren op rationele gronden, 
transparant zijn en er een bepaald aanbod aan paramedische zorg gegarandeerd is. In die 
zin kunnen verschillen in paramedische zorg tussen verpleeghuizen zelfs functioneel zijn 
aangezien verpleeghuizen zich hiermee kunnen onderscheiden van andere verpleeghuizen 
en potentiële bewoners keuzemogelijkheden kunnen bieden. In dit onderzoek werd echter 
duidelijk dat het verschil in percentage bewoners dat paramedische zorg ontvangt mede is 
terug te voeren op een verschil in beschikbare formatie paramedicus per verpleeghuis. 
Deze verschillen in formatie lijken in de huidige situatie niet altijd gebaseerd te zijn op 
duidelijke keuzes. De beleidsvisie van het management van een verpleeghuis kan een 
grote rol spelen in het bepalen van de hoeveelheid beschikbare paramedische zorg binnen 
het verpleeghuis, alsmede in het verdelen van de beschikbare zorg over de bewoners-
populatie. Op grond van de gegevens van met name fase II van dit onderzoek, wordt 
echter betwijfeld of ieder verpleeghuis wel een duidelijke expliciete beleidsvisie heeft ten 
aanzien van de rol van de paramedici, of ten aanzien van de eventuele prioriteiten die 
gelegd worden bij bepaalde bewonersgroepen. Inzet van paramedische zorg lijkt veelal op 
historie te zijn gebaseerd en mede afhankelijk te zijn van de aanwezige fte’s paramedici.  
Ook binnen het nieuwe systeem van functiegerichte indicatiestelling en de bijbehorende 
functiegerichte bekostiging is het echter van belang dat er een duidelijke visie bestaat 
binnen het verpleeghuis op paramedische zorg. 
 
Aanbeveling 1: Formuleren van een beleidsvisie ten aanzien van paramedische 

zorg binnen verpleeghuizen 
Een eerste aanbeveling die door de betrokkenen bij dit onderzoek werd gedaan is daarom 
dat ieder verpleeghuis intern een duidelijke visie op paramedische zorg voor verpleeg-
huisbewoners formuleert. Daarbij is het goed allereerst te inventariseren op grond van 
welke overwegingen op dit moment binnen de instelling paramedische zorg wordt ingezet 
en voor welke bewoners. Vervolgens zou moeten worden bekeken of de paramedische 
inzet optimaal is, of dat het beleid ten aanzien van paramedische zorg wellicht bij bepaal-
de groepen bewoners aanpassing behoeft. Daarbij kan op grond van de resultaten van dit 
onderzoek vooral worden gedacht aan bewoners op de afdeling langdurige zorg en de 
psychogeriatrische bewoners. Deze bewoners hebben een aanzienlijk kleinere kans om 
fysiotherapeutische, ergotherapeutische en/of logopedische zorg te ontvangen, dan be-
woners die zijn opgenomen voor revalidatie en bewoners met voornamelijk somatische 
gezondheidsproblemen. Voor deze beide groepen bewoners worden ook de grootste ver-
schillen in percentage geboden zorg tussen verpleeghuizen gevonden. Enkele geïnter-
viewden gaven ook al aan dat de bewoners die langdurig in het verpleeghuis verblijven, 
alsmede de psychogeriatrische bewoners in die zin de meest kwetsbare bewonersgroepen 
zijn.  
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Aanbeveling 2: Paramedische zorg niet alleen inzetten vanuit een medisch 
denkmodel 

Een verklaring voor het feit dat bewoners die zijn opgenomen voor langdurige zorg 
minder paramedische zorg krijgen was de veronderstelling dat deze bewoners ook minder 
behandelbaar zijn en dat de effectiviteit van de paramedische zorg zou afnemen. Vanuit 
een medisch model geredeneerd is die aanname wellicht juist. Tot op dit moment is de 
paramedische zorg vooral gericht op het verbeteren en/of voorkomen van (achteruitgang 
in) beperkingen die al dan niet het gevolg zijn van de aanwezige medische aandoeningen 
bij bewoners. Wanneer mensen langer in een verpleeghuis verblijven en niet meer zelf-
standig naar huis kunnen, zal de focus verschuiven van medisch herstel naar wonen en 
welzijn. Dit zelfde geldt voor psychogeriatrische bewoners. De paramedische disciplines 
lijken hierin onterecht niet altijd een duidelijke plaats te hebben binnen het verpleeghuis. 
Wanneer het medisch denken bij het inzetten van de paramedische disciplines meer zou 
worden losgelaten, kunnen zij waarschijnlijk wel degelijk een waardevolle bijdrage 
leveren aan het wonen en welzijn van bewoners en daarmee aan hun kwaliteit van leven. 
Een tweede aanbeveling die door de betrokkenen bij dit onderzoek naar voren wordt 
gebracht, is dan ook het loslaten van het medisch denkmodel door de paramedische 
beroepsgroepen.  
Er is een toenemende trend richting kleinschalig wonen voor verpleeghuisbewoners. Bij 
deze woonvorm zal de zorgvraag van de bewoners veranderen. Bij het kleinschalig 
wonen kan met name de ergotherapeut een belangrijke rol vervullen bij het functioneel 
inrichten van de woning, waardoor de zelfstandigheid van mensen kan worden vergroot. 
De mate waarin mensen in staat zijn zelfstandige rollen te vervullen is sterk afhankelijk 
van hun leefomgeving, ook bij psychogeriatrisch bewoners. Deze bewoners zijn wellicht 
minder expliciet trainbaar, maar wel gebaat bij een inrichting van de leefomgeving die 
hun positief stimuleert zelfstandig activiteiten uit te voeren (Hall et.al. 1995, Gerdner et 
al., 1996). In dat opzicht zijn er wel degelijk effecten te verwachten van ergotherapie, 
Miller, 2000; Steultjens, et.al., in press). Ook de rol van de logopedist kan worden 
uitgebreid wanneer het gaat om de kwaliteit van leven van langdurig verblijvende 
bewoners en/of van psychogeriatrische bewoners. Op dit moment is de akoepedie in een 
groot deel van de verpleeghuizen uit het takenpakket van de logopedist verdwenen. Het 
goed kunnen horen en daardoor beter kunnen communiceren kan echter voor bewoners 
die toch al beperkt zijn in hun fysieke mogelijkheden, een enorme winst zijn wat betreft 
de kwaliteit van leven.  
De diëtist tenslotte kan een belangrijke rol spelen in het welzijn van de bewoners door er 
zorg voor te dragen dat mensen gezond en lekker eten. Dit kan zowel de gezondheids-
toestand van de bewoners vergroten als de kwaliteit van leven. Dat goed eten en drinken 
een actueel onderwerp is, blijkt uit het feit dat er in 2005 voor het eerst de Top 100 
Voedingsdiensten van zorginstellingen in Nederland worden gepresenteerd.   
 
Aanbeveling 3: Formuleer eventueel per verpleeghuis verschillende accenten bin-

nen de visie op paramedische zorg 
Bij het bepalen van een beleidsvisie ten aanzien van paramedische zorg zou ieder ver-
pleeghuis zich desgewenst kunnen profileren door bijvoorbeeld specifiek te focussen op 
een bepaalde bewonersgroep of door een bepaalde specifieke visie op zorg te formuleren 
en transparant te maken. Zo kan het ene verpleeghuis zich bijvoorbeeld vooral richten op 
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reactivering & revalidatie, terwijl een ander verpleeghuis meer inzet op wonen en wel-
zijn, of op zorg voor psychogeriatrische bewoners. Wanneer een dergelijke keus is ge-
maakt kan het personeelsbestand daar ook specifiek op worden afgestemd en kan speci-
fieke kennis in huis gehaald worden. Door zich op deze wijze te onderscheiden van elkaar 
wordt de keuzevrijheid van bewoners voor een bepaalde instelling of een bepaald type 
zorg vergroot.  
In dit onderzoek werd wel door de betrokkenen benadrukt dat in ieder verpleeghuis een 
bepaald ‘minimumpakket’ aan paramedische zorg moet worden gegarandeerd.  
 
Aanbeveling 4: Expliciteer het behandel- zorgaanbod van paramedici per doel-

groep en ontwikkel op basis hiervan (multidisciplinaire) richtlijnen 
Ten aanzien van de paramedische zorg moet op landelijke niveau normen worden opge-
steld, wat elk verpleeghuis in ieder geval moet kunnen leveren aan paramedische zorg. 
Dit kan het beste op basis van zorginhoudelijke criteria worden vastgelegd voor de ver-
schillende doelgroepen binnen het verpleeghuis en worden geëxpliciteerd in richtlijnen en 
protocollen. Richtlijnen voor paramedische zorg die specifiek zijn gericht op verpleeg-
huizen zijn er (nog) nauwelijks. Een volgende aanbeveling die in dit onderzoek naar 
voren werd gebracht is dan ook het verder ontwikkelen van doelgroep specifieke en liefst 
multidisciplinaire richtlijnen en protocollen voor paramedische zorg in het verpleeghuis. 
Aan de hand van deze richtlijnen kunnen per functiegerichte indicatie en voor bepaalde 
categorieën bewoners standaard ‘zorgpakketten/productomschrijvingen’ worden ontwik-
keld die binnen het verpleeghuis geboden kunnen worden.  
In dat kader zou het goed zijn te onderzoeken wat er binnen psychogeriatrische verpleeg-
huizen aan paramedische zorg wordt geboden. Mogelijk dat deze zorg kan dienen als uit-
gangspunt voor de zorgpakketten die aan PG bewoners kunnen worden aangeboden. 
Eenduidige richtlijnen en zorgpakketten voorkomen niet alleen dat er te grote verschillen 
in zorg tussen verpleeghuizen ontstaan, maar bieden de paramedici tevens houvast 
richting het management van verpleeghuizen, wanneer niet voldaan kan worden aan de 
benodigde zorg. 
 
Aanbeveling 5: Paramedici moeten zich profileren en een heldere taakafbakening 

ontwikkelen 
Wat bij de genoemde aanbevelingen ten aanzien van visie op paramedische zorg en het 
ontwikkelen van zorginhoudelijke richtlijnen een belangrijke rol blijft spelen is de profi-
lering en taakafbakening van de paramedische disciplines. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat een verschil in profilering en taakafbakening als één van de oorzaken wordt 
gezien voor de gevonden verschillen in paramedische zorg tussen verpleeghuizen. Ook 
wanneer het systeem van functiegerichte bekostiging straks volledig doorgevoerd wordt, 
hebben paramedici hebben de belangrijke taak hun mogelijkheden voor de behandeling 
en begeleiding van verpleeghuisbewoners te definiëren en te communiceren. Het is aan de 
beroepsgroepen zelf zich goed te profileren en hun toegevoegde waarde te verhelderen, 
voor specifieke bewonersgroepen en binnen specifieke zorgconcepten. 
Wanneer er een duidelijke taakafbakening bestaat en deze uniform is gedefinieerd zal een 
deel van de verschillen in geboden zorg tussen verpleeghuizen waarschijnlijk ook ver-
dwijnen. Met behulp van een duidelijke taakafbakening is ook helder wanneer bepaalde 
taken goed aan de verpleging/verzorging, activiteitenbegeleiding of aan familie en 
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mantelzorgers kunnen worden overgedragen. Dit kan de inzet van de relatief kostbare 
paramedische disciplines op bepaalde terreinen wellicht verminderen.  
 
Aanbeveling 6: Er moet onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de (para-

medische) zorgvraag van verpleeghuisbewoners systematisch kan 
worden vastgesteld en naar de mate waarin deze zorgvraag ook 
daadwerkelijk consequenties heeft voor geboden zorg 

Bij de ontwikkeling van deze richtlijnen, protocollen en zorgpakketten dient de zorgvraag 
van de bewoner centraal te staan. In het merendeel van de verpleeghuizen is momenteel 
sprake van aanbodsgestuurde paramedische zorg. Al eerder werd gesteld dat de beschik-
baarheid (in fte) van de paramedici voor een deel bepaalt of een verpleeghuisbewoner al 
dan niet paramedische zorg krijgt. In het kader van de huidige verschuiving in het zorg-
stelsel van aanbod- naar vraagsturing, gaat de zorgvraag van bewoners echter een steeds 
grotere rol spelen. Het is dus noodzakelijk deze zorgvraag van bewoners goed en syste-
matisch in kaart te brengen. Dat dient niet alleen bij opname te gebeuren, maar ook (op-
nieuw) na enige tijd verblijf in het verpleeghuis. Opvallend is echter dat door beleids-
makers, paramedici en verpleeghuisartsen veelvuldig over ‘de zorgvraag’ wordt ge-
sproken, maar dat er weinig consensus bestaat over de wijze waarop deze zorgvraag voor 
wat betreft paramedische zorg geïnventariseerd en/of geformuleerd kan worden. Lang 
niet iedere verpleeghuisbewoners komt binnen met een helder geformuleerde zorgvraag 
en de zorgvraag zal ook verschillend zijn bij bepaalde categorieën bewoners. Een be-
woner die komt om te revalideren met als doel weer zelfstandig naar huis te gaan, zal een 
andere zorgvraag hebben dan een psychogeriatrische bewoner die voor langdurig verblijf 
wordt opgenomen. Een verschil in zorgvraag werd bijvoorbeeld ook genoemd als moge-
lijke verklaring voor het feit dat mannen vaker fysiotherapie, ergotherapie (en/of logo-
pedie) ontvangen dan vrouwen. Het vaststellen van de zorgvraag is niet eenvoudig en 
gebeurt veelal niet op gestandaardiseerde wijze. Er wordt door de betrokkenen bij dit 
onderzoek dan ook aanbevolen kwalitatief onderzoek te verrichten naar de vraag hoe de 
zorgbehoeften en zorgvragen van verpleeghuisbewoners systematisch en gestandaardi-
seerd kunnen worden gesignaleerd en geëxpliciteerd. Voor veel verpleeghuisbewoners en 
met name voor de psychogeriatrische bewoners zal bij het vaststellen van de zorgvraag 
ook overleg met de familie, mantelzorgers en eventuele ‘case-managers’ moeten plaats 
vinden. Daarnaast dient dan te worden onderzocht in hoeverre aan deze geëxpliceerde 
(paramedische) zorgvraag ook daadwerkelijk tegemoet gekomen wordt middels gerichte 
paramedische bemoeienis.  
 
Aanbeveling 7: Er dient wetenschappelijk onderzoek te worden verricht naar de 

kwaliteit en effectiviteit van paramedische zorg binnen verpleeg-
huizen 

Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek was dat het moeilijk is om uitspraken te 
doen over de gevonden verschillen in zorg, wanneer geen inzicht bestaat in de effecten 
van paramedische zorg in verpleeghuizen en ook niet in de tevredenheid van bewoners 
met deze zorg.  
Een laatste, maar zeker niet de minst belangrijke aanbeveling die hier wordt gedaan is dan 
ook dat de kwaliteit en de effectiviteit van paramedische zorg in verpleeghuizen moet 
worden onderzocht. Alleen dan kan goed worden vastgesteld wat optimale paramedische 
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zorg is en welke bewoners deze zorg echt nodig hebben. Tegelijkertijd is het van belang, 
zeker gezien het toenemende belang van vraagsturing in de zorg, onderzoek te verrichten 
naar de tevredenheid van de verpleeghuisbewoners zelf over de paramedische zorg die 
wordt ontvangen. Op grond van de resultaten van dergelijk wetenschappelijk onderzoek 
kunnen zorgpakketten worden opgesteld, nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld en geëva-
lueerd en de taakafbakening van paramedici binnen verpleeghuizen worden onderbouwd. 
Onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van paramedische zorg in verpleeghuizen is 
nog niet of nauwelijks verricht. Voor een verdere onderbouwing en professionalisering 
van de paramedische verpleeghuiszorg is dergelijk onderzoek echter onontbeerlijk.  
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