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Bijlage A Gebruikte data 

 

Tabel A.1 Overzicht gebruikte data per soort variabele  
soort 
variabele bron beschikbare data 

gebruikers/ 
vragers 

CIZ 
(nieuwe) geïndiceerden AWBZ- zorg naar grondslag, functiecombinatie, 
leeftijd, financieringsvorm en urencombinatie 

BJZ’s (nieuwe) geïndiceerden jeugd-ggz naar functiecombinatie en urencombinatie 

ZN/Vektis 
gebruikers van AWBZ-zorg naar functie, leeftijd, financieringsvorm en 
urencombinatie 

CAK gebruikers van individuele Wmo-hulp/AWBZ-zorg met eigen bijdrage 18+ 
naar functie, leeftijd en urencombinatie 

uren CAK uren Wmo-huishoudelijke hulp 

prijzen 

SCP (EGH‘09/’10 en 
ÉGH’11-’13), SCP 
(Wmo-evaluatie), 
BMC/SGBO 
(benchmark) 

prijzen huishoudelijke hulp 

CAK tarieven eigen bijdragen 

achtergrond- 
kenmerken 

Gezondheids- 
enquête 
GGD’en 

variabelen voor beperkingen voor meeste gemeenten 

CBS-StatLine 
demografische variabelen, inkomensvariabelen en algemene 
gemeentekenmerken 

Wmo-evaluaties beleidskenmerken gemeenten 
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Bijlage B Zorgzwaartepakketten 

 

Tabel B.1 Overzicht zorgzwaartepakketten (zzp’s) 
afkorting Beschrijving 
 VERZORGING EN VERPLEGING (V&V) 
  
1 vv Beschut wonen met enige begeleiding 
2 vv Beschut wonen met begeleiding en verzorging 
3 vv Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 
4 vv Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 
5 vv Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 
6 vv Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 
7 vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk 

op begeleiding 
8 vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk 

op verzorging/verpleging 
9 vv Herstelgerichte verpleging en verzorging 
10 vv Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 
  
 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) 
  
b ggz geestelijke gezondheidszorg met klinische behandeling 
1b ggz Voortgezet verblijf met begeleiding (B groep) 
2b ggz Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B groep) 
3b ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B groep) 
4b ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B groep) 
5b ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B groep) 
6b ggz Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B groep) 
7b ggz Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve 

begeleiding (B groep) 
  
c ggz geestelijke gezondheidszorg met intensieve begeleiding, zonder behandeling 
1c ggz Beschermd wonen met begeleiding (C groep) 
2c ggz Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (C groep) 
3c ggz Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C groep) 
4c ggz Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (C groep) 
5c ggz Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (C groep) 
6c ggz Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C groep) 
  
 GEHANDICAPTENZORG (GZ) 
  
vg verstandelijk gehandicapt 
1 vg Wonen met enige begeleiding 
2 vg Wonen met begeleiding 
3 vg Wonen met begeleiding en verzorging 
4 vg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 
5 vg Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging 
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6 vg Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 
7 vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 
8 vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 
lvg Wonen voor licht verstandelijk gehandicapten 
sglvg-b Wonen voor sterk gedragsgestoorden en licht verstandelijk gehandicapten met behandeling 
  
lg lichamelijk gehandicapt 
1 lg Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 
2 lg Wonen met begeleiding en enige verzorging 
3 lg Wonen met enige begeleiding en verzorging 
4 lg Wonen met begeleiding en verzorging 
5 lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 
6 lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 
7 lg Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 
  
zg-aud Zintuiglijk gehandicapt auditief (doof of slechthorend) 
1 zg-aud Wonen met begeleiding en enige verzorging 
2 zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 
3 zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 
4 zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging 
  
zg-vis Zintuiglijk gehandicapt visueel (blind of slechtziend) 
1 zg-vis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 
2 zg-vis Wonen met begeleiding en enige verzorging 
3 zg-vis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 
4 zg-vis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 
5 zg-vis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 
Bron: website Achmea en website (28-10-2014) Zorgkantoor ‘Zorg en zekerheid’ (28-10-2014) 
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Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen 

 

C.1 bij H5.1 Extramurale AWBZ-voorzieningen naar cliëntgroep, percentages pgb 
 
De tabellen in deze bijlage C dienen als achtergrond bij de hoofdtekst en worden zonder een 
uitgebreide inhoudelijke, maar zo nodig wel met een technische toelichting gepresenteerd. 
Aantallen nieuwe gebruikers met een pgb voor extramurale AWBZ-zorg zijn niet beschikbaar. 
Daarom ontbreekt in deze bijlage een tabel voor nieuwe gebruikers per cliëntgroep of leeftijdsgroep. 
 

Tabel C.1.1 Percentage nieuwe vragers extramurale AWBZ met pgb-voorkeur per cliëntgroep, standcijfers 
31-12 (2009 – 2012)  

  2009 2010 2011 2012 
so 65- 10 10 9 1 

so 65+ 3 3 3 0 

pg tot 9 8 8 1 

ps 18- a - - - - 

ps 18+ 30 27 30 10 

vg 18- 39 39 30 9 

vg 18+ 20 14 15 3 

lg tot 41 38 38 6 

zg tot 2 3 7 10 

          

totaal, excl. ps 18- 10 10 9 2 
a De Bureaus Jeugdzorg (BJz’s) maken in hun administratie geen onderscheid tussen zin en pgb. 
 
so = somatische ziekte/aandoening, pg = psychogeriatrische ziekte/aandoening, ps = psychiatrische 
ziekte/aandoening, vg = verstandelijke handicap, zg = zintuiglijke handicap, lg = lichamelijke handicap 
 
Bron: CIZ, BJz’s, SCP-bewerking 
 
Uit tabel C.1.1 blijkt dat de procentuele daling van de pgb-vraag die zich voordoet bij het totaal van 
de extramurale zorg, optreedt bij alle cliëntgroepen, behalve bij zintuiglijk gehandicapten. De stijging 
van het percentage pgb-vragers bij zintuiglijk gehandicapten wordt vooral veroorzaakt door de 
afname van het aantal geregistreerde zin-vragers bij deze categorie. Bedenk hierbij dat indicaties 
voor zin al enkele jaren niet meer verplicht zijn. Het aandeel van de pgb-vraag verschilt sterk per 
cliëntgroep. 
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Tabel C.1.2 Percentage vragers extramurale AWBZ met pgb-voorkeur per cliëntgroep, standcijfers 31-12 
(2008 – 2012)a 
cliëntgroep 2008 2009 2010 2011 2012 
so 65- 27  32 32 32 27 

so 65+ 6 7 7 7 6 

pg tot 11 12 12 13 10 

ps 18- a . . . . . 

ps 18+ 26 29 29 30 26 

vg 18- 57 58 59 58 53 

vg 18+ 24 25 25 25 23 

lg tot 48 47 45 44 40 

zg tot 16 11 17 28 31 

            

totaal, excl. ps 18- 19 20 21 22 19 
a De Bureaus Jeugdzorg (BJz’s) maken in hun administratie geen onderscheid tussen zin en pgb. 
 
so = somatische ziekte/aandoening, pg = psychogeriatrische ziekte/aandoening, ps = psychiatrische 
ziekte/aandoening, vg = verstandelijke handicap, zg = zintuiglijke handicap, lg = lichamelijke handicap 
 
Bron: CIZ, BJz’s, SCP-bewerking 
 
Het pgb-gebruik bij gebruikers van extramurale AWBZ-zorg wisselt net als bij de nieuwe vragers sterk 
per cliëntgroep. De daling in 2012 is veel minder sterk omdat veel cliënten hun pgb bij de pgb-
maatregelen behielden. 
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C.2 bij H5.2 Extramurale AWBZ-voorzieningen naar functiecombinatie, percentages pgb 
 
Deze bijlage bevat twee tabellen over pgb-gebruik/-vraag bij de extramurale zorg volgens een 
indeling naar functiecombinaties: een voor nieuwe pgb-vragers (nieuwe vragers met een pgb-
voorkeur), een voor pgb-gebruikers en een voor pgb-vragers. Aantallen nieuwe pgb-gebruikers zijn 
niet beschikbaar. 
 
 

Tabel C.2.1 Percentage nieuwe pgb-vragers extramurale AWBZ per functiecombinatie, standcijfers 31-12 
(2009 – 2012) a, b 
functiecombinatiegroep 2009 2010 2011 2012 
persoonlijke verzorging en verpleging         

pv 6 6 5 1 

vp 1 1 1 0 

pv + vp 5 4 4 0 

pv / vp + bh 0 0 1 0 

totaal pv / vp 4 4 4 0 

      

begeleiding     

bgi 29 26 27 9 

bgg 13 14 16 3 

bgi + bgg 27 31 36 13 

totaal bgi / bgg 25 23 25 8 

      

combinaties van begeleiding met persoonlijke verzorging 
 en/of met verpleging en/of met behandeling 

    

bgi + pv / vp / bh 22 21 18 4 

bgg + pv / vp / bh 14 15 21 4 

bgg + bgi + pv / vp / bh 32 34 40 13 

totaal begeleiding in combinaties, excl. combinaties met kvb 21 21 21 4 

      

kortdurend verblijf, evt. in combinatie     

totaal kvb, evt. met pv / vp / bgi / bgg / bh 66 67 70 51 

      

totaal     

totaal extramuraal (door CIZ geïndiceerd) 10 10 9 2 

a  exclusief indicaties jeugdzorg voor jeugd-ggz  
b Aantallen groter dan 100 zijn afgerond op 10-tallen, aantallen groter dan 1000 op 100-tallen. 
 
pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging, bh = behandeling, bgi = begeleiding Individueel, bgg = begeleiding 

groep, kvb = kortdurend verblijf 
 
Bron: CIZ, BJz’s, SCP-bewerking 
 
We zien weer dat het pgb-aandeel in de nieuwe zorgvraag sterk verschilt per functiecombinatie en 
dat de afname van het pgb-aandeel in 2012, na het ingaan van de pgb-maatregelen, zeer fors is. 
Alleen bij kortdurend verblijf blijft het pgb-aandeel in de nieuwe zorgvraag in 2012 sterk. 
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Tabel C.2.2 Percentage pgb-gebruikers extramurale AWBZ per functiecombinatie, jaarcijfers 2012a 
functiecombinatiegroep zin pgb aandeel pgb 

(in %) 
alleen pv 181.800 18.100 9 
alleen vp 43.200 800 2 
pv + vp 83.400 4.700 5 
begeleiding 197.600 68.300 26 
restgroep 12.500 2.800 18 
totaal 518.500 94.700 15 

a Aantallen groter dan 100 zijn afgerond op 10-tallen, aantallen groter dan 1000 op 100-tallen. 
 
pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging 
 
Bron: Vektis, SCP-bewerking 
 
Voor pgb-gebruikers zijn alleen cijfers over 2012 beschikbaar en slechts voor een beperkt aantal 
functiecombinaties. Verpleging en verzorging kennen relatief weinig pgb-gebruik vergeleken met 
begeleiding. 

Tabel C.2.3 Percentage pgb-vragers extramurale AWBZ per functiecombinatie, standcijfers op 31-12 
(2008 – 2012)a 
functiecombinatiegroep 2008 2009 2010 2011 2012 
persoonlijke verzorging en verpleging      

pv 10 11 11 12 10 

vp 2 3 4 4 4 

pv + vp 10 12 13 13 11 

pv / vp + bh 1 1 2 3 2 

totaal pv / vp 9 10 10 11 9 

      

begeleiding      

bgi 25 27 26 27 23 

bgg 8 13 15 17 15 

bgi + bgg 23 29 30 33 31 

totaal bgi / bgg 21 24 24 26 23 

      

combinaties van begeleiding met persoonlijke verzorging 
en/of met verpleging en/of met behandeling 

     

bgi + pv / vp / bh 28 38 39 40 36 

bgg + pv / vp / bh 12 15 17 20 18 

bgg + bgi + pv / vp / bh 27 39 44 49 47 

totaal begeleiding in combinaties, excl. combinaties met kvb 22 29 31 34 32 

      

kortdurend verblijf, evt. in combinatie      

totaal kvb, evt. met pv / vp / bgi / bgg / bh) 67 70 72 76 78 

      

onbekend      

functiecombinatiegroep onbekend 4 1 1 1 0 
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totaal      

totaal extramuraal (door CIZ geïndiceerd) 19 20 21 22 19 

a Exclusief indicaties jeugdzorg voor jeugd-ggz  
 
pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging, bh = behandeling, bgi = begeleiding Individueel, bgg = begeleiding 
groep, kvb = kortdurend verblijf 
 
Bron: CIZ, BJz’s, SCP-bewerking 
 

Ook in tabel C.2.3 blijkt dat bij combinaties met begeleiding het pgb het populairs is. Bij vragers 
bestaan er binnen combinaties met begeleiding forse verschillen in pgb-voorkeur. 
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C.3 bij H5.3 Extramurale AWBZ-voorzieningen naar urengroep, percentages pgb 

Deze bijlage dient als achtergrond bij hoofdstuk 5 en geeft percentages (nieuwe) pgb-vragers 
naar extramurale AWBZ-zorg ingedeeld naar zorgzwaarte en functiecombinatie. 

Tabel C.3.1 Percentage nieuwe door CIZ geïndiceerde vragers extramurale AWBZ met pgb-voorkeur naar 
functiecombinatie en uren zorg per week, standcijfers op 31-12 (2009 – 2012) 

functiecombinatiegroep 
uren 
pv / vp 

uren 
bg 

uren 
pv / vp 
+ bg 

2009 2010 2011 2012 

alle grondslagen, exclusief psychisch jonger dan 18 jaar         

(1) persoonlijke 
 verzorging en/of 
 verpleging en/of 
behandeling 

<10 <10 <10 4 4 4 0 
<10 <10 ≥10         
≥10 <10 ≥10 14 10 9 1 
<10 ≥10 ≥10         
≥10 ≥10 ≥10         
totaal subgroep 4 4 4 0 

                

(2) begeleiding 
individueel 
en/of 
begeleiding groep 

<10 <10 <10 30 27 28 9 
<10 <10 ≥10         
≥10 <10 ≥10         
<10 ≥10 ≥10 14 15 18 5 
≥10 ≥10 ≥10         
totaal subgroep 25 23 25 8 

                

(3) combinaties 
van (1) en (2) 

<10 <10 <10 36 38 35 9 
<10 <10 ≥10 47 50 48 11 
≥10 <10 ≥10 41 35 34 9 
<10 ≥10 ≥10 15 15 21 5 
≥10 ≥10 ≥10 7 5 4 1 
totaal subgroep 21 21 21 4 

                

(4) alle combinaties 
met kortdurend verblijf 

<10 <10 <10 67 66 60 37 
<10 <10 ≥10 82 83 75 82 
≥10 <10 ≥10 70 82 69 0 
<10 ≥10 ≥10 60 64 80 62 
≥10 ≥10 ≥10 78 75 72 67 
totaal subgroep 66 67 70 51 

                

totaal alle 
functie- 
combinatie 

<10 <10 <10 9 8 8 2 
<10 <10 ≥10 51 55 49 13 
≥10 <10 ≥10 18 13 11 2 
<10 ≥10 ≥10 17 17 20 6 
≥10 ≥10 ≥10 9 6 4 1 
totaal  10 10 9 2 

pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging, bg = begeleiding. 
 
Bron: CIZ, bewerking SCP 
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Tabel C.3.2 Percentage door CIZ geïndiceerde vragers extramurale AWBZ met pgb-voorkeur naar 
functiecombinatie en uren zorg per week, standcijfers op 31-12 (2008 – 2012)a 

functie- 
combinatiegroep 

uren 
pv/vp 

uren 
bg 

uren 
pv/vp 
+ bg 

2008 2009 2010 2011 2012 

(1) persoonlijke 
 verzorging en/of 
 verpleging en/of 
behandeling 

<10 <10 <10 7 8 9 9 8 
<10 <10 ≥10      
≥10 <10 ≥10 23 25 24 24 21 
<10 ≥10 ≥10      
≥10 ≥10 ≥10      
totaal subgroep 9 10 10 11 9 

         

(2) begeleiding 
individueel 
en/of 
begeleiding groep 

<10 <10 <10 24 27 27 28 24 
<10 <10 ≥10      
≥10 <10 ≥10      
<10 ≥10 ≥10 15 18 19 22 21 
≥10 ≥10 ≥10      
totaal subgroep 21 24 24 26 23 

           

(3) combinaties 
van (1) en (2) 

<10 <10 <10 21 35 37 38 34 
<10 <10 ≥10 32 42 46 49 47 
≥10 <10 ≥10 42 53 56 57 56 
<10 ≥10 ≥10 15 19 21 26 25 
≥10 ≥10 ≥10 24 28 28 29 25 
totaal subgroep 22 29 31 34 32 

           

(4) alle combinaties 
met kortdurend 
verblijf b 

<10 <10 <10 66 70 70 72 70 
<10 <10 ≥10 82 88 88 89 89 
≥10 <10 ≥10 80 82 84 89 90 
<10 ≥10 ≥10 63 64 67 73 74 
≥10 ≥10 ≥10 78 79 81 87 91 
totaalsubgroep 67 70 72 76 78 

           
functiecombinatie 
onbekend 

onbekend 4 1 1 1 0 

           

totaal alle functie- 
combinatiegroepen 

<10 <10 <10 15 16 17 17 14 
<10 <10 ≥10 39 51 54 56 53 
≥10 <10 ≥10 30 33 34 34 31 
<10 ≥10 ≥10 23 25 27 29 27 
≥10 ≥10 ≥10 37 40 40 39 35 
onbekend 4 1 1 1 0 
totaal 19 20 21 22 19 

 
a Betreft alle grondslagen, exclusief psychisch jonger dan 18 jaar 
b Bestaat voor 98% uit combinaties van begeleiding met kvb 
 
pv = persoonlijke verzorging, vp = verpleging, bg = begeleiding. 
 
Bron: CIZ, SCP-bewerking 
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Bij het CIZ schommelt het gemiddelde percentage pgb-vragers rond de 20. Personen die door een 
Bureau Jeugdzorg worden geïndiceerd kennen een veel hoger percentage met een pgb-voorkeur. Dat 
blijkt uit registratiegegevens van VGZ. Zie ook de Pgb-monitor 2012 van Van der Torre et al. (2013). 
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C.4 bij H6 Intramurale AWBZ-voorzieningen, percentages pgb 

Tabel C.4.1 Percentage nieuwe vragers intramurale AWBZ met pgb-voorkeur per zzp-codegroep, 
standcijfers 31-12 (2009 - 2012) a 
  2009 2010 2011 2012 
verpleging en verzorging         
v&v1-3 0,4 0,3 0,6 0,7 
v&v4 1,4 1,1 1,1 3,1 
v&v5-6 1,3 1,1 1,9 3,4 
v&v7-8 1,3 0,9 0,9 0,8 
v&v9-10 0,2 0,2 0,3 0,3 
totaal v&v 0,5 0,4 0,5 0,9 
          
geestelijk-gehandicaptenzorg         
ggz-b1-4 0,1 0,0 0,0 0,0 
ggz-b5-7 0,1 0,0 0,0 0,0 
ggz b totaal 0,1 0,0 0,0 0,0 
ggz-c1-4 5,5 7,8 11,8 15,1 
ggz-c5-6 5,6 7,3 11,7 10,2 
ggz-c totaal 5,5 7,7 11,8 14,5 
totaal ggz 3,5 5,7 9,4 12,1 
          
(sterk gedragsgestoord) (licht) verstandelijk gehandicapten         
vg1-2 + lg1 + lg3 + zgaud1 + zgvis1 b 2,7 2,7 6,0 9,3 
vg3 4,9 6,5 9,0 12,4 
vg4-5 1,7 5,3 13,5 22,3 
vg6-8 1,0 6,8 13,7 11,5 
lvg 2,4 2,0 2,0 2,1 
totaal vg, incl. lg1, lg3, zgaud1 en zgvis1 b 2,0 4,0 6,3 8,3 
          
lichamelijk gehandicapten         
lg2 +lg4-7 b 3,9 3,4 8,1 14,9 
totaal lg, excl. lg1 en lg3 b 3,9 3,4 8,1 14,9 
          
zintuiglijk gehandicapten         
zgaud2-4 + zgvis2-5 b 0,4 1,6 6,2 7,5 
totaal zg, excl. zgaud1 en zgvis1 b 0,4 1,6 6,2 7,5 
          
Totaal 1,2 1,4 1,9 2,8 
 
a Personen jonger dan 18 jaar zijn niet meegenomen bij de ggz zzp’s. 
b Visueel en auditief zintuiglijk gehandicapten (zg) met code zzp01, evenals lichamelijk gehandicapten (lg) met 

codes zzp01 en zzp03 zijn op verzoek van VWS overgeheveld naar verstandelijk gehandicapten (vg) zzp12 
 
v&v = verpleging en verzorging, vg = verstandelijk gehandicapt, lvg = licht verstandelijk gehandicapt, sglvg = sterk 
gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt, lg = lichamelijk gehandicapt, zg aud = zintuiglijk gehandicapten 
auditief, zg vis = zintuiglijk gehandicapten visueel, ggz B = geestelijke gezondheidszorg met klinische 
behandeling, ggz C = geestelijke gezondheidszorg met intensieve begeleiding, zonder behandeling, zzp = 
zorgzwaartepakket (de cijfers in de benaming geven de zwaarte van de zzp’s aan). 
 
Bron: CIZ, SCP-bewerking 
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Tabel C.4.2 Percentage vragers intramurale AWBZ met pgb-voorkeur per zzp-codegroep, standcijfers 31-
12 (2008 - 2012) (alle leeftijden en zin en pgb samen)a 
zzp-codegroep  2008 2009 2010 2011 2012 
verpleging en verzorging           
v&v zzp1-zzp3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 
v&v zzp4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,3 
v&v zzp5-zzp6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,9 
v&v zzp7-zzp8 1,6 1,3 1,1 1,2 1,3 
v&v zzp9-zzp10 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 
v&v zonder zzp-nummercode 1,3 1,2 1,1 1,9 12,1 
totaal v&v 0,8 0,8 0,8 0,9 1,4 
            
geestelijk-gehandicapten           
ggz b zzp1-zzp4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 
ggz b zzp5-zzp7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
ggz b totaal 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
ggz c zzp1-zzp4 2,8 4,4 5,8 7,5 10,1 
ggz c zzp5-zzp6 4,6 5,4 6,0 7,4 8,5 
ggz c totaal 3,0 4,5 5,8 7,5 9,9 
ggz zonder zzp-nummercode 2,1 2,1 1,6 2,6 14,3 
totaal ggz 2,3 3,1 4,2 5,7 7,8 
            
(sterk gedragsgestoord) (licht) verstandelijk gehandicapten           
vg zzp1-zzp2 plus deel lg en deel zg b 1,8 3,1 4,0 5,2 7,4 
vg zzp3 2,7 5,2 6,8 8,3 10,7 
vg zzp4-zzp5 1,7 4,6 6,3 7,5 9,4 
vg zzp6-zzp8 2,8 3,1 4,6 6,3 8,0 
lvg 2,0 2,5 3,3 3,9 3,9 
totaal vg (inclusief deel lg en deel zg) b 2,1 3,9 5,3 6,6 8,5 
            
lichamelijk gehandicapten           
lg zzp2 en zzp4-zzp7 b 3,4 4,8 4,5 5,6 7,9 
totaal lg (exclusief zzp1 en zzp3) b 3,4 4,8 4,5 5,6 7,9 
            
zintuiglijk gehandicapten           
zgaud2-4 + zgvis2-5 b 2,9 2,0 2,4 2,7 3,6 
totaal zg, excl. zgaud1 en zgvis1 b 2,9 2,0 2,4 2,7 3,6 
            
gehandicapten (vg/lg/zg) zonder zzp 7,2 7,9 6,1 8,8 63,3 
      
intramuraal zonder zzp en zonder grondslag 2,4 5,6 10,0 0,0 - 
            
totaal 1,6 2,1 2,5 3,2 4,5 
a Personen jonger dan 18 jaar zijn niet meegenomen bij de ggz zzp’s. 
b Visueel en auditief zintuiglijk gehandicapten (zg) met code zzp01, evenals lichamelijk gehandicapten (lg) met 

codes zzp01 en zzp03 zijn op verzoek van VWS overgeheveld naar verstandelijk gehandicapten (vg) zzp12. 
 
v&v = verpleging en verzorging, vg = verstandelijk gehandicapt, lvg = licht verstandelijk gehandicapt, sglvg = sterk 
gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt, lg = lichamelijk gehandicapt, zg aud = zintuiglijk gehandicapten 
auditief, zg vis = zintuiglijk gehandicapten visueel, ggz B = geestelijke gezondheidszorg met klinische 
behandeling, ggz C = geestelijke gezondheidszorg met intensieve begeleiding, zonder behandeling, zzp = 
zorgzwaartepakket (de cijfers in de benaming geven de zwaarte van de zzp’s aan). 
 
Bron: CIZ, SCP-bewerking 
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Bijlage D Beschrijvende statistiek bij hoofdstuk 9 

 

Tabel D.1 Beschrijvende statistiek: individuele kenmerken 
 N gemiddelde standaard- 

deviatie 
minimum maximum 

aandeel in de gemeentelijke bevolking  
(tenzij anders vermeld) 

     

leeftijd      
0-17 jaar  415 0,21 0,02 0,14 0,36 
18-64 jaar 415 0,61 0,03 0,51 0,74 
65-74 jaar 415 0,10 0,02 0,05 0,15 
75-84 jaar 415 0,06 0,01 0,02 0,10 
≥ 85 jaar 415 0,02 0,01 0,00 0,05 

opleidingsniveau      
laag 415 0,39 0,07 0,20 0,66 
midden  415 0,37 0,05 0,22 0,62 
hoog  415 0,25 0,07 0,08 0,50 

huishoudenssamenstelling      
eenpersoon 415 0,13 0,04 0,05 0,34 
meer personen 415 0,81 0,05 0,57 0,91 

inkomensniveau      
gemiddelde woningwaarde (x €1000) 415 252 63 133 630 
laag inkomen 415 0,05 0,02 0,00 0,13 
tot 101% sociaal minimum 415 0,04 0,01 0,00 0,11 

herkomst      
autochtone bevolking 415 0,87 0,08 0,49 0,97 
westerse migranten 415 0,08 0,04 0,01 0,44 
niet-westerse migranten 415 0,06 0,05 0,01 0,37 

      
      
      
      

beperkingen       
een of meer langdurige aandoeningen 360 0,61 0,04 0,41 0,73 
een of meer lichamelijke beperkingen 360 0,14 0,03 0,06 0,23 
beperking horen 360 0,04 0,01 0,01 0,09 
beperking zien 360 0,05 0,01 0,01 0,10 
beperking bewegen 360 0,09 0,02 0,03 0,17 
ervaren gezondheid 360 0,22 0,04 0,08 0,37 

      
 
 

  



16 
 

Tabel D.2 Beschrijvende statistiek: omgevingskenmerken 

 
N gemiddelde standaard- 

deviatie 
minimum maximum 

gemeentegrootte  415 1,71 0,61 1 4 
      
bestuurlijke kenmerken      
nieuw beleid gevoerd op …      

prestatieveld 3 302 0,20  0 1 
prestatieveld 5 en 6 311 0,35  0 1 

      
peilen van behoeften via overleg met 
verschillende groepen betrokkenen  316 3,33 1,01 0 4 

mensen met een verstandelijke 
beperking 315 0,91  0 1 
mensen met een zintuigelijke beperking 311 0,68  0 1 
mensen met een psycho-geriatrische 
beperking 315 0,90  0 1 
mensen met langdurige psychische 
problemen 314 0,85  0 1 

betrokkenheid van …      
thuiszorginstellingen bij …      

formulering van gemeentelijk beleid 316 0,60  0 1 
uitvoering van gemeentelijk beleid 316 0,80  0 1 

verzorgingshuizen bij …      
formulering van gemeentelijk beleid 316 0,60  0 1 
uitvoering van gemeentelijk beleid 316 0,65  0 1 
      

cliëntondersteuning      
gemeente biedt cliëntondersteuning aan  
(een of meer van de hieronder 
onderscheiden groepen) … 300 5,56 2,09 0 7 

…  mensen met een lichamelijke 
beperking 300 0,88  0 1 

…  mensen met een chronische 
psychische problemen 300 0,74  0 1 

…  mensen met een verstandelijke 
beperking 300 0,76  0 1 

…  mensen met psychosociale 
problemen 300 0,79  0 1 

…  mensen met financiële problemen 300 0,75  0 1 
…  mensen met meervoudige 

problemen  300 0,75  0 1 
…  mantelzorgers 300 0,89  0 1 

      
gemeentelijk aanbod van algemene en 
collectieve voorzieningen  
(een of meer van de hieronder 
onderscheiden voorzieningen)  309 5,34 1,75 1 10 

rolstoel 309 0,30  0 1 
collectief vervoer 309 0,92  0 1 
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sportactiviteiten voor mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking 309 0,40  0 1 
wijksteunpunt 309 0,14  0 1 
maaltijdvoorziening 309 0,97  0 1 
wasserette 309 0,08  0 1 
klusdienst 309 0,77  0 1 
boodschappendienst 309 0,66  0 1 
telefooncirkel 309 0,78  0 1 
woonprojecten 309 0,33  0 1 

      
stellingen:      

professionele zorg vs. informele zorg 306 4,43 1,12 1 7 
integraal vs. afzonderlijk beleid 319 3,74 1,58 1 7 
gemeentelijk aanbod vs. eigen 
oplossingen 296 2,74 1,38 1 7 
individuele voorzieningen vs. collectieve 
voorzieningen 297 4,12 1,43 1 7 
nadruk op algemene voorzieningen vs. 
geen nadruk op algemene 
voorzieningen 306 2,75 1,39 1 7 
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