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1. INLEIDING 

In dit onderzoeksvoorstel wordt de opzet van het door het Nederlands In

stituut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO (NIPG/TNO) uit te voeren 

evaluatie-onderzoek Substitutie Ouderenzorg Den Haag toegelicht. Dit on

derzoek houdt de evaluatie in van het drie jaar durende experiment Zorg

huis Den Haag. Dit experiment maakt deel uit van een uit vijf experimen

ten bestaand landelijk demonstratieproject 'Substitutie in de zorg voor 

ouderen'. Door het ministerie van WVC is aan het NIPG/TNO gevraagd het 

experiment Zorghuis Den Haag te evalueren. Hiertoe is een concept eva

luatieplan opgesteld (Perenboom & Schroots, 1987). De evaluatie bestaat 

enerzijds uit een product-evaluatie, anderzijds uit een proces-evalua

tie. Onder product-evaluatie (evaluatie in strikte zin) verstaat Albins

ki 'het beoordelen van een aktie aan de hand van de resultaten daarvan' 

(Albinski, 1978, p.146). Onder proces-evaluatie verstaat deze auteur 

'het beschrijven en beoordelen van een opzettelijk op gang gebracht pro

ces vanuit het oogpunt van de onderlinge aansluiting van deelprocessen 

bij elkaar en van de verwachte bijdrage tot de doelrealisering.' (op. 

cit., p.146). In dit voorstel voor evaluatie-onderzoek wordt in para

graaf 2 een beschrijving van het experiment Zorghuis Den Haag gegeven. 

In paragraaf 3 wordt de probleemstelling van het evaluatieonderzoek na

der uitgewerkt. In paragraaf 4 komt de opzet van de product-evaluatie 

aan de orde, gevolgd door een beschrijving van de populatie en de steek

proef in paragraaf 5. In paragraaf 6 worden de instrumenten voor de da

taverzameling toegelicht. Paragraaf 7 handelt over de procesevaluatie, 

paragraaf 8 over de regionale vergelijking van een aantal aspecten van 

het landelijk demonstratieproject. In paragraaf 9 komt de planning aan 

de orde. 

2. EXPERIMENT "ZORGHUIS DEN HAAG" 

Het doel van het experiment is het volgende: 

Door middel van substitutie van zorg en het leveren van zorg op maat de 

betrokken ouderen een huiselijker en prettiger leven bezorgen, waarbij 

de kosten van de zorg minder zijn dan die welke in traditionele instel

lingen worden gemaakt. Enerzijds betreft het ouderen die in het Zorghuis 

zelf verblijven, anderzijds ouderen in de wijk, die gebruik maken van 
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bepaalde wijkgerichte faciliteiten van het Zorghuis. Dit doel is uitge

werkt in een vijftal projectdoelstellingen (Projectplan Zorghuis, 1987): 
Il Het aanvullen van de zorg aan ouderen in een beschermde thuissitua

tie, waardoor de ouderen zelfstandig (samen) kunnen blijven wonen 

met behoud van hun privacy. 

De zorg die wordt aangeboden, zal op de persoonlijke leefomstandig

heden van de ouderen op maat zijn toegesneden en bevat de mogelijk

heden die men tot nu toe in de thuis-, wijk-, verzorgingshuis en 

verpleeghuis situatie aangeboden krijgt. 

Het zorghuis vervult een functie t.a.v. de ondersteuning van de in 

de wijk verblijvende ouderen. 

De zorg zal verleend worden door gebruikmaking van informele zorg 

en bestaande extra- en intramurale dienstverlenende instanties. 

De geboden dienstverlening zal met relatief minder middelen gerea

liseerd worden dan in de traditionele dienstverlening." 

De strategie die voor het bereiken van deze doelstelling is opgesteld 

luidt globaal als volgt: 

Het integreren van drie verschillende verblijfsituaties voor oude

ren in één zorghuis: 

a. ouderen met een verpleeghuisindicatie; 

b. ouderen met een verzorgingshuisindicatie; 

c. ouderen van de wachtlijst voor bejaardenwoningen. 

(Echt)paren worden niet gescheiden, ook niet indien er sprake is 

van een verpleeghuisindicatie van één van beiden. Hiertoe zijn zo

genaamde RAT-eenheden gebouwd (oplevering 1-10-1987). 

Verzorgingshuisgeïndiceerde ouderen worden benaderd als zelfstandig 

wonenden. 

De zorg wordt 'op maat' geleverd. 

Substitutie van zorg wordt bereikt door de zorgverlening aan de ou

deren te laten verrichten met behulp van gezinszorg, kruiswerk en 

informele zorgverleners (vrijwilligers, familie, vrienden) tot en 

met het niveau van de verzorgingshuisindicatie. 

De zorgverlening voor de verpleeghuisgeïndiceerde ouderen wordt 

uitgeoefend door personeel in dienst van het 'Zorghuis'. 

Substitutie van financiën wordt bereikt door gelden voor activitei

ten te gebruiken, waarvoor ze in de officiële regelgeving niet be

stemd zijn: 

a. WBO-gelden voor gezinszorgactiviteiten; 
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b. eigen bijdrage regeling gezinszorg ook voor verzorgingshuis-ge

ïndiceerde ouderen; 

c. AWBZ-gelden ook voor algemene diensten; 

d. verzorgingshuisgeïndiceerde ouderen komen in aanmerking voor 

individuele huursubsidie. 

Ouderen die gedurende hun verblijf in het 'Zorghuis' doorstromen 

naar een andere zorgcategorie, kunnen in hun eigen wooneenheid 

blijven wonen. 

Bepaalde faciliteiten van het 'Zorghuis' zullen ook ten dienste 

staan van ouderen in de wijk. 

Een management zal worden geformeerd om de organisatie van het 

'Zorghuis' te dragen. 

De looptijd van het experiment is 3 jaar. 

Het basisidee van het project is substitutie, opgevat als het verlenen 

van zorg op maat, door middel van verschuiving van zwaardere vormen van 

zorg naar lichtere. De hulp aan verzorgingshuisgeïndiceerde ouderen 

wordt verleend door gezinszorg en kruiswerk, omdat deze, veel meer dan 

de intramurale werkers, gericht zijn op het aansluiten bij de bestaande 

zelf- en mantelzorg. De verwachting is dat deze 'cultuur' ook van in

vloed zal zijn op de medewerkers die de 'verpleeghuiszorg' op zich zul

len nemen. 

3. EVALUATIE 

Onder evaluatieonderzoek wordt, conform Albinski (1978) verstaan empi

risch onderzoek dat zich richt op het bepalen van de effecten van een 

serie handelingen die bewust ondernomen werden om een bepaald doel te 

bereiken. De vraagstelling van het evaluatieonderzoek sluit dan ook nauw 

aan bij de doelstelling van het experiment zelf. 

Ten behoeve van de evaluatie door het NIPG/TNO wordt de volgende vraag

stelling geformuleerd: 

Is het mogelijk om met behulp van de strategie, zoals beschreven 

onder Experiment Zorghuis Den Haag: 

a. substitutie van zorg te bereiken; 

b. 'zorg op maat' te leveren; 

c. het welzijn van de ouderen te vergroten? 
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Welke consequenties zal dit hebben voor de omvang, kwaliteit en 

kosten van de zorg? 

Welke strategie~n worden gevolgd om knelpunten in het bereiken van 

de doelstelling van het experiment op te lossen? 

Ter toelichting op de vraagstelling het volgende. Het doel van het expe

riment is het welzijn van de ouderen, die direct betrokken zijn bij het 

experiment Zorghuis Den Haag, te vergroten, doordat zij in dit experi

ment zorg op maat aangeboden krijgen. Dit wil zeggen, dat de zorg die 

aangeboden wordt niet als een totaalpakket wordt geleverd, ongeacht de 

aanwezige zorgbehoefte. Het aanbod van zorg wordt afgestemd op de feite

lijke behoefte van de individuele oudere. Hierdoor wordt zowel een on

deraanbod als een overaanbod van zorg voorkomen. Het welzijn van de ou

deren en de omvang van de zorg zijn derhalve te meten effecten van het 

experiment. Substitutie van zorg wordt gerealiseerd door deze zorg (tot 

en met het niveau van verzorgingshuisgeïndiceerden) niet te verlenen 

door middel van intramurale hulpverleners, maar door hulpverleners uit 

extramurale voorzieningen, zoals gezinszorg en kruiswerk. Daarnaast zal 

gebruik gemaakt worden van informele hulpverleners, te weten vrijwillig

ers, familie en/of vrienden. Tevens wordt bezien of bovengenoemde hulp

verleners ook zorg kunnen verlenen aan ouderen met een verpleeghuisindi

catie. Door zorg op maat te leveren en substitutie van zorg, zoals boven 

omschreven, zullen de kosten van zorg lager zijn, dan in traditionele 

instellingen. De kosten van de zorg, gemaakt door en voor de ouderen, 

vormen een derde te meten effect. 

Gedurende de looptijd van het experiment zullen beslissingen en acties 

genomen worden, die invloed uitoefenen op de doelstelling. Dit proces 

van beslissingen en acties zal via een procesevaluatie beschreven en ge

analyseerd worden. 

4. OPZET VAN DE PRODUCT-EVALUATIE 

Het experiment Zorghuis Den Haag is in maatschappelijke zin een experi

ment, dat wil zeggen het uitproberen van iets, zonder dat daarbij bij

zondere methodologische regels worden gehanteerd (Albinski, 1978). We

tenschappelijk gezien is er sprake van een quasi-experiment (Cook & 

Campbell, 1979) of een toepassingsgericht veldexperiment (Albinski, 
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1978). Het betreft een experiment met treatment, een resultaat (effect) 

en experimentele eenheden (e-groepen), maar zonder een random toewijzing 

van eenheden aan een experimentele groep of een controlegroep. Ten be

hoeve van de product-evaluatie van dit experiment, is een onderzoeksde

sign voor quasi-experimenten noodzakelijk, omdat niet alle beïnvloedende 

factoren door de onderzoeker onder controle gehouden kunnen worden. Er 

bestaat een experimentele groep, de ouderen die in het Zorghuis wonen en 

de ouderen in de wijk, die gebruik maken van de wijkfaciliteiten. Bij 

hen zal een beginsituatiemeting (01) verricht worden, een tussenmeting 

(02) en een eindmeting (03). Een zuivere nulmeting zal niet meer kunnen 

plaats vinden, gezien de korte termijn, waarop het project start (l-10-

1987). In schema (conform Cook & Campbell, 1979)*: 

Om via een beginsituatiemeting zoveel mogelijk een nulmeting (een meting 

van de situatie voordat de treatment of experimentele conditie plaats 

vindt) te benaderen, zullen, waar mogelijk, op retrospectieve wijze ge

gevens verzameld moeten worden. 

Om de invloed van verstorende factoren onder controle te houden, zullen 

controlegroepen gevormd moeten worden, bij wie dezelfde metingen op de

zelfde tijdstippen plaats vinden. In schema: 

In het experiment Zorghuis betreft het evenwel niet ~~n enkele treat

ment, maar is er een opsplitsing te maken in vier verschillende sub

treatments, n.l.: 

* 

de verpleeghuisafdeling 

de verzorgingstehuisafdeling 

de bejaardenwoningafdeling 

01 1 02 en 03: metingen 
X treatment 



6 

de wijk. 

Het design ziet er dan als volgt uit: 

Oi.1 X1 02.1 X1 03.1 

01. 2 X2 02.2 X2 03.2 

Oi. 3 X3 02. 3 X3 03.3 

Oi. 4 X4 02.4 X4 03.4 

------------------------------
Oi.1 02.1 03.1 

Oi. 2 02.2 03.2 

Oi. 3 02. 3 03.3 

Oi. 4 02.4 03.4 

Er worden voor de meting van de effecten van de treatment vier experi

mentele groepen gevormd en vier bijbehorende c-groepen. Een apart pro

bleem wordt gevormd door het feit dat zowel binnen de e-groepen als bin

nen de c-groepen verschuivingen van individuen naar een andere treatment 

(zorgindicatie) kunnen voorkomen, als ook uitval, b.v. door overlijden. 

Omdat de evaluator geen controle heeft over de omvang van de e-groepen, 

zal hiervoor in de analysefase een nadere oplossing gevonden moeten wor

den (vgl.: Cook & Campbell, 1979). Voor wat de omvang van dec-groepen 

betreft kan wel rekening met dit effect worden gehouden, door deze groe

pen bij aanvang van de evaluatie zodanig groot te maken, dat aan het 

eind nog voldoende respondenten over zijn in de originele c-groepen. 

Gezien het feit, dat er geen random toewijzing van ouderen aan de 

e-groep of de c-groep kan plaats vinden, moet getracht worden via mat

ching op een aantal kenmerken de c-groep zoveel mogelijk uit ouderen sa

men te stellen, die gelijk zijn aan de ouderen in de e-groep. In de be

schrijving van de onderzoekspopulatie wordt hierop teruggekomen. 

De tussenmeting 02 is opgenomen, omdat de treatment waar de e-groepen 

aan zijn blootgesteld, een langdurige is - namelijk 3 jaar -, die niet 

altijd dezelfde intensiteit zal kennen. Via een tussenmeting is hierop 

enige controle uit te oefenen. 
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5. POPULATIE EN STEEKPROEF 

Om de effecten van het experiment te kunnen bepalen, is een voor-, tus

sen- en nameting van een aantal variabelen noodzakelijk. Deze meting zal 

zowel bij de in het experiment betrokken ouderen (e-groep ouderen) als 

bij een aantal controlegroepen (c-groepen ouderen) moeten plaats vinden. 

De populatie ouderen kan derhalve in twee groepen verdeeld worden, die 

ieder weer verder onder te verdelen zijn. 

E-groep ouderen 

Deze groep is op te delen in de bewoners van het Zorghuis en de ouderen 

uit de wijk, die gebruik maken van de op de wijk gerichte faciliteiten 

van het Zorghuis. De bewoners van het Zorghuis zijn in drie categorieën 

(op basis van de subtreatments) in te delen: 

Bewoners met een verpleeghuisindicatie (eventueel met hun partner). 

Het betreft hier een groep van ongeveer 30 personen. 

Bewoners met een verzorgingshuisindicatie (eventueel met hun part

ner). Deze groep omvat ongeveer 40 personen. 

Bewoners die op een wachtlijst voor een bejaardenwoning hebben ge

staan. Deze groep omvat ongeveer 80 ouderen. 

De omvang van de populatie ouderen uit de wijk, die gebruik maken van de 

wijkgerichte faciliteiten van het Zorghuis is nog niet bekend. Het ont

wikkelen van deze wijkgerichte functie gaat medio 1988 van start. 

Gezien de geringe omvang van de Zorghuispopulatie (150 ouderen) zullen 

alle bewoners in het evaluatieproject betrokken worden. Voor een meting 

van de effecten van de wijkgerichte functie wordt gedacht aan een steek

proef van 100 ouderen uit de wijk, die gebruik van gaan maken van de 

wijkfaciliteiten van het Zorghuis. Het bepalen van de methode van steek

proeftrekken uit deze groep zal geschieden, nadat de wijkgerichte func

ties zijn ontwikkeld. 

C-groepen ouderen 

Vanwege de samenstelling van de bij het experiment betrokken groep oude

ren zullen meerdere controlegroepen gevormd moeten worden. Het eerste 

selectiecriterium voor de bepaling van deze controlegroepen is de woon

situatie van de ouderen. Om de effecten van het experiment te meten voor 

de diverse categorieën ouderen in het Zorghuis zijn controlegroepen no

dig uit de volgende woonsituaties: 
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Ouderen in een traditioneel verpleeghuis in Den Haag en hun eventu

ele partner*. 

Ouderen in een traditioneel verzorgingstehuis in Den Haag en hun 

eventuele partner. 

Ouderen in traditionele bejaardenwoningen in Den Haag. 

Behalve op dit selectiecriterium zullen de ouderen in de controlegroepen 

gematched moeten worden met de ouderen in het Zorghuis op de volgende 

punten: 

leeftijd; 

geslacht; 

burgerlijke staat; 

sociaal-economische status; 

gezondheid; 

hulpbehoevendheid. 

Het matchen op leeftijd, geslacht en burgerlijke staat (op populatieni

veau) kan voorafgaan aan de steekproeftrekking. Matching op gezondheid 

en hulpbehoevendheid zal pas mogelijk zijn, wanneer deze kenmerken be

kend zijn, dus achteraf. Een getrapte steekproeftrekking is dus noodza

kelijk. De grootte van deze steekproef wordt mede bepaald op basis van 

te verwachten uitval en/of verschuiving naar een ander niveau van hulp

behoevendheid gedurende de looptijd van het experiment, omdat ook de c

groep longitudinaal gevolgd zal worden. Op basis hiervan wordt gedacht 

aan 100 respondenten met een verpleeghuisindicatie, 100 respondenten met 

een verzorgingshuisindicatie en 200 ouderen in bejaardenwoningen. Om dit 

aantal respondenten in de uiteindelijk te gebruiken steekproef te ver

krijgen lijkt een eerste trekking van 250 respondenten uit traditionele 

verpleeghuizen respectievelijk verzorgingstehuizen aanvaardbaar en 500 

respondenten, wonende in traditionele bejaardenwoningen. Hieruit worden 

dan 100 ouderen uit verpleeghuizen respectievelijk verzorgingstehuizen 

geselecteerd en 200 ouderen uit bejaardenwoningen, die gematched worden 

op basis van gezondheid en hulpbehoevendheid met de ouderen in het Zorg

huis. 

Omdat de ouderen in het Zorghuis tot en met de verzorgingshuisgel'.ndi

ceerden in het experiment benaderd zullen worden als zelfstandig wonende 

* Aangezien er in het Zorghuis geen ouderen wonen met een zware psycho
geriatrische problematiek, zullen deze niet in de steekproef van de con
trolegroepen vertegenwoordigd worden. 
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ouderen, is het gewenst een controlegroep samen te stellen uit zelfstan

dig wonende ouderen. Deze groep kan tevens als controlegroep dienen voor 

die ouderen die gebruik maken van de wijkfaciliteiten. Gedacht kan wor

den aan ouderen uit de wijk Valkenbosch/Regentessebuurt, die geen ge

bruik maken van de wijkfaciliteiten van het Zorghuis, en ouderen uit een 

vergelijkbare buurt in Den Haag. De omvang van deze steekproef zal 500 

ouderen bedragen. 

Tabel 1. Overzicht getrapte steekproeftrekking c-groepen ooderen 

verpleeghuis 
verzorgingsteluis 
bejaardenwoning 
zelfstandig ~en 

totaal 

eerste trap 

250 personen 
250 personen 
500 personen 
500 personen 

1500 personen 

tweede trap 

100 personen 
100 personen 
200 personen 
500 personen 

900 personen 

Voor de trekking van de steekproeven ten behoeve van de c-groepen zullen 

verpleeghuizen/verzorgingstehuizen benaderd moeten worden en de gemeente 

Den Haag. 

Hulpverleners 

Naast de ouderen, vormen ook de hulpverleners een bron van informatie 

over de resultaten van het experiment. Door middel van meting van hun 

activiteiten, kan inzicht verkregen worden in de hoeveelheid en aard van 

de geleverde zorg. 

De groep hulpverleners wordt samengesteld uit de hulpverleners (uitvoe

renden) in het experiment Zorghuis Den Haag. Afhankelijk van de omvang 

van deze groep kan de totale populatie of een steekproef onderzocht 

worden. Nader bekeken zal worden of de dataverzameling bij de hulpverle

ners via zelfregistratie of observatie zal plaatsvinden. 

6. TREATMENT, EFFECTEN EN BEINVLOEDENDE VARIABELEN 

Om het resultaat van het experiment te bepalen is meting van de treat

ment en de effecten nodig. Daarnaast kunnen bepaalde kenmerken van de 

ouderen zelf of van de regio een beïnvloedende rol spelen. Ook deze zul-



10 

len in de meting betrokken moeten worden. Tot de te meten effecten van 

het experiment behoren de volgende: 

het welzijn van de ouderen; 

omvang, kwaliteit en kosten van de zorg. 

De treatment wordt in de productevaluatie gemeten door middel van twee 

typen variabelen: 

zorg op maat (op respondentniveau); 

substitutie van zorg (op populatieniveau). 

Naast deze treatment en effecten kunnen mogelijk beïnvloedende variabe

len (confounders) de metingen verstoren. Deze variabelen zijn in drie 

groepen onder te verdelen: 

persoonskenmerken (gezondheid en hulpbehoefte; leefstijl en coping 

behaviour en attituden ten aanzien van gezondheid en medische con

sumptie); 

demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, so

ciaal-economische status, woonsituatie); 

regio-kenmerken. 

In het hierna volgende worden de variabelen successievelijk aan de orde 

gesteld. De metingen zullen via mondelinge interviews bij de ouderen 

uitgevoerd worden. 

6.1 Effecten 

Subjectief Welzijn 

Een van de onderdelen van de doelstelling van het demonstratieproject 

Zorghuis Den Haag is het welzijn van de ouderen te vergroten. Welzijn is 

derhalve een van de te meten effecten in de productevaluatie. Voor het 

meten van het subjectief welzijn van ouderen wordt gebruik gemaakt van 

de Schaal Subjectief Welzijn Ouderen (Tempelman, 1987). Deze schaal be

staat uit 30 items (zie bijlage). De SSWO is te bezien als opgebouwd uit 

vijf subschalen, namelijk: 
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subschaal itemnununers 

gezondheid 8, 14, 16, 24, 25 

zelfwaardering 1' 4, 10, 12, 18, 19, 26 

weerbaarheid 3' 7' 13' 15, 22, 29 

optimisme 5' 6, 11, 17, 21, 23' 30 

kon takten 2, 9, 20, 27, 28 

Qnvang, kwaliteit en kosten van de zorg 

Het tweede te meten effect in de productevaluatie is de zorg. Het be

treft hier de aspecten omvang, kwaliteit en kosten van de zorg. Onder 

andere via het MIMIC-model, in dit onderzoek ingebracht door de Rijks

universiteit Limburg, zullen de kosten van de zorg gemeten worden. 

Substitutie van de zorg kan inhouden dat er een verschuiving in de zorg

verlening plaatsvindt van: 
Il zwaarder naar lichter 

langdurig naar korter 

intensief naar minder intensief 

opname naar dagbehandeling 

dagbehandeling naar extramurale zorg/thuiszorg 

behandeling naar preventie 

professionele zorg naar zelfzorg/zorg vanuit de eigen omgeving" 

(Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 1987, p.39). 

De substitutie die plaatsvindt in het experiment Zorghuis Den Haag houdt 

in dat intramurale verzorging van ouderen vervangen wordt door extramu

rale, ook al wonen de ouderen in een verzorgingstehuis. De vraag kan ge

steld worden of deze ouderen, door deze vorm van zorg, een ander con

sumptiepatroon hebben ten aanzien van medische voorzieningen. Door de 

aard van de beoogde substitutie in het experiment behoeven zij misschien 

minder vaak of minder lang in een ziekenhuis te worden opgenomen. Om dit 

te meten, zal gevraagd worden naar de medische consumptie van de oude

ren. Het betreft hier vragen naar het al dan niet contact hebben gehad 

met een medische voorziening (CBS, 1976 en 1982) en de intensiteit van 

dat contact in termen van frequentie/ligdagen (bijlage). 
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6.2 Treatment 

Zorg op maat en substitutie van zorg zijn de twee treatments die in de 

product-evaluatie gemeten zullen worden. 

Zorg op maat 

Voor de meting van de variabele zorg op maat is een meting van de hulp

behoevendheid van de respondent en het feitelijk gebruik van de zorg 

door de respondent noodzakelijk. Hiervoor staan meerdere operationalisa

ties ter beschikking: 

Een ADL/HDL schaal, bestaande uit meerdere items (zie bijlage). De ADL

verrichtingen zijn gekozen op grond van een combinatie van de vragen uit 

het Leefsituatieonderzoek 55+ (CBS, 1976 en 1982) en de schaal die Coo

len (1986) heeft gebruikt. De HDL-verrichtingen zijn gekozen via een 

combinatie van de vragen uit het Leefsituatieonderzoek 55+ (CBS, 1976 en 

1982) en Coolen (1986). Bij deze schaal moet een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden, of bepaalde verrichtingen niet gepleegd kunnen worden op 

grond van een handicap of op grond van sexe-bepaaldheid van de HDL-ver

richtingen (vgl Perenboom e.a., 1987). 

Coolen heeft op basis van een aantal items uit de ADL/HDL-schalen een 

schaal voor de ernst van problemen geconstrueerd en gevalideerd (Coolen, 

1986). Deze schaal zal gebruikt worden voor de bepaling van de mate van 

hulpbehoevendheid. 

Het MIMIC-model bepaalt de mate van afhankelijkheid van de oudere. Vari

abelen ten behoeve van dit model zullen meegenomen worden. 

De subjectieve behoefte aan zorg kan bepaald worden met behulp van de 

vraag: 'Vindt u dat u hulp nodig heeft voor ...... (ADL/HDL-handeling)?. 

Zo ja, hoeveel uur per week/ per dag?' 

Tenslotte is er een derde wijze, namelijk via de indicatiecommissie: 

'Voor welke ADL/HDL verrichtingen heeft de respondent hulp nodig, hoe

veel?' 

Via het registreren van de feitelijk verleende hulp kan bekeken worden 

of de hulp op maat verleend wordt. 

Substitutie van zorg 

Voor de meting van substitutie van zorg is het noodzakelijk te beschik

ken over gegevens "door wie en waarvoor de zorg verleend wordt" en deze 

gegevens te vergelijken met de zorgverleners in traditionele instellin

gen. 
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6.3 Beïnvloedende variabelen 

Persoonskenmerken 

De ouderen in de c-groepen worden mede geselecteerd op basis van hun ge

zondheid en hun hulpbehoevendheid. De gezondheid en hulpbehoevendheid 

kunnen mede van invloed zijn op het welzijn van de ouderen. Gezondheid 

wordt gezien als onderdeel van het welzijn (Tempelman, 1987). Vanwege 

deze specifieke rol van de gezondheid, is aparte meting noodzakelijk. 

Voor meting van de gezondheid is een aantal instrumenten beschikbaar: 

1. Objectieve gezondheid (physical health)/validiteit (Fillenbaum, 

1984): 

via een lijst van chronische ziekten (CBS, 1984). Deze lijst 

bestaat uit 11 chronische aandoeningen (bijlage). Er moet niet 

alleen gevraagd worden of de respondent last heeft van deze 

aandoening, zoals het CBS heeft gedaan, maar ook of men voor 

deze aandoening onder behandeling is bij een arts, of dat men 

medicijnen gebruikt voor deze aandoening. 

via een ADL/HDL-schaal (zie onder Treatment (par.6.2) en bijla

ge) 

2. Subjectieve gezondheid (Fillenbaum, 1984; CBS, 1982): Dit is te be-

vragen via de vraag: 'Hoe gezond voelt u zich? 

gezond 

redelijk gezond 

matig gezond 

niet gezond' 

Naast deze vraag is ook een subschaal uit de SSWO van Tempelman beschik

baar (Tempelman, 1987). Het betreft hier de subschaal Gezondheid (zie 

onder effecten en bijlage). 

Voor de meting van de hulpbehoevendheid wordt verwezen naar de treat

ment. 

De leefstijl wordt gezien als een belangrijke determinant van de gezond

heid (Nota 2000, 1986; Schroots, to be published) en daarmee ook van de 

hulpbehoevendheid en het feitelijk gebruik van zorg (STG-commission on 

Lifestyles, 1984). De leefstijl bestaat uit gezondheidsbeïnvloedend ge

drag (roken, drinken etc.), coping behaviour, attituden ten opzichte van 

gezondheid en medische consumptie en contact met anderen. Deze aspecten 

worden gemeten met behulp van diverse instrumenten. 
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Gezondheidsgedrag zal bekeken worden aan de hand van een aantal vragen 

naar risicogedrag, zoals roken en het drinken van alcohol, alsmede naar 

eetgewoonten. Verder via vragen naar gedrag, dat de gezondheid positief 

kan beïnvloeden, zoals fietsen, wandelen, meer bewegen voor ouderen, 

zwemmen en ouderengymnastiek. 

Coping behaviour (probleemoplossend vermogen) wordt gemeten door middel 

van de Utrechtse Coping Lijst (Schreurs, Tellegen & van de Willige, 

1984) (bijlage). Gezien de lengte van dit instrument, zal volstaan wor

den met een verkorte versie, welke via factoranalyse uit de originele 

lijst is verkregen. Er zijn 7 factoren aanwezig, waartoe de volgende 

items behoren: 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Itemnummer 

11, 13. 18, 

14, 17, 34, 

8, 9, 19 

10, 29, 38, 

5, 24, 33, 

4, 7 

36. 37 

22, 23. 32 

35 

39, 42 

46 

De selectie van deze items is geschied in overleg met de samenstellers 

van de UCL. 

De variabele sociaal netwerk (contact met anderen) maakt in dit onder

zoek deel uit van het concept leefstijl. Contact met anderen, met name 

kinderen, kleinkinderen, overige familie en buren/vrienden of kennissen 

kan een indicatie vormen voor de mate van mantelzorg die iemand ver

krijgt (Sauer & Coward, 1985). In het experiment Zorghuis Den Haag wordt 

informele hulp betrokken bij de zorgverlening aan de ouderen. De infor

mele hulp bestaat uit vrijwilligers, familie en vrienden/kennissen. Het 

sociale netwerk wordt ook in verband gebracht met de gezondheid van ou

deren (Sauer & Coward, 1985). Uit onderzoek (Knipscheer, 1980; Perenboom 

e.a., 1987) blijkt dat het sociaal netwerk in een aantal subnetwerken 

uiteen te leggen is: kinderen, kleinkinderen, familie van gelijke leef

tijd, familie van andere leeftijd, buren/kennissen en vrienden van ge

lijke leeftijd en buren/kennissen en vrienden van andere leeftijd. Me

ting van het sociaal netwerk kan geschieden door te vragen naar de mate 

van contact met deze diverse groepen, via het op bezoek gaan naar en het 

bezoek ontvangen van deze personen (CBS, 1982; Tempelman, 1987). 
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Attituden ten aanzien van gezondheid zullen gemeten worden aan de hand 

van een Locus of Control schaal. Flohr (1983) onderscheidt twee dimen

sies aan de Locus of Control, namelijk een interne en een externe (de 

respondent voelt zichzelf verantwoordelijk voor de gezondheid versus ge

zondheid is een kwestie van kans). Halfens (1985) maakt op basis van de 

Multi-Dimensional Locus of Control Scale van Wallston in de externe lo

cus of control een verdere onderverdeling in 'kans' en 'een machtige an

der' (b.v. de arts). Voor de meting van de de attituden t.a.v. gezond

heid wordt voor deze MLOC-schaal gekozen (bijlage). 

Demografische kenmerken 

Onder demografische kenmerken worden diverse variabelen verstaan, die 

enerzijds gebruikt zullen worden om e-groep en c-groepen te matchen, an

derzijds een verstorende rol kunnen spelen in de relatie treatment - ef

fect. In verband met een zo groot mogelijke uniformiteit met andere on

derzoekingen, zijn de variabelen gebaseerd op het rapport 'Standaardvra

gen 1987' (de Bie, 1987) (zie bijlage). 

Met behulp van de vragen naar opleiding, beroep, functie en inkomen is 

de socio-economische status van de respondent te bepalen. Het inkomen 

moet via equivalentiefactoren (Diederen, 1983) gestandaardiseerd worden 

naar het inkomen van een echtpaar zonder kinderen, i.v.m. vergelijking 

van respondenten onderling. 

Kenmerken van de regio 

Kenmerken van de regio worden bepaald om enerzijds een inzicht te ver

krijgen in het zorgsysteem in de regio Den Haag, anderzijds om de verge

lijking tussen de regio's mogelijk te maken. Door het NIPG/TNO is een 

standaardisatieprocedure ontwikkeld om complexe zorgsystemen in ver

schillende regio's met elkaar te kunnen vergelijken (Kastelein & Wis

sink, to be published). Ten behoeve van deze procedure dienen de volgen

de gegevens verzameld te worden: 

a. Algemene regiokenmerken 

urbanisatiegraad 

bevolkingsconcentratie 

regio-begrenzingen 

trans-regionaal verkeer 

b. Populatiekerunerken 

omvang van de bevolking 
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samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht en bur

gerlijke staat 

sociaal-economische samenstelling van de bevolking 

religieuze en politieke groeperingen in de bevolking 

verblijfssituatie van de ouderen 

validiteit en gezondheid van de ouderen 

c. Voorzieningenstelsel 

omvang en capaciteit van extramurale voorzieningen: 

• aantal huisartsen 

• praktijkomvang huisartsen 

• aantal instellingen voor wijkverpleging 

• aantal uitvoerenden ten behoeve van de wijkverpleging 

• aantal instellingen voor de gezinszorg 

aantal uitvoerenden ten behoeve van de gezinszorg 

• aantal dienstencentra 

• capaciteit van de dienstencentra 

• aantal bejaardenwoningen 

omvang en capaciteit van intramurale voorzieningen: 

• algemene ziekenhuizen: 

o beddencapaciteit totaal 

o capaciteit specifiek ten behoeve van ouderen 

• verpleeghuizen: 

o beddencapaciteit totaal 

o omvang uitvoerend personeel 

o samenstelling patiëntenpopulatie naar geslacht, leeftijd en 

burgerlijke staat 

• verzorgingstehuizen: 

o capaciteit 

o omvang uitvoerend personeel 

o samenstelling populatie naar geslacht, leeftijd en burger-

lijke staat 

• capaciteit van extramurale taken van intramurale instellingen 

taakafbakening/specialisatie van de voorzieningen 

samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen, zowel formeel als 

informeel op het uitvoerende vlak 

spreiding van de voorzieningen in de regio 

verzorgingsgebied per voorziening 

leeftijds- en geslachtsspecif ieke gebruiks-/bezettingsgegevens 
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aard en omvang van wachtlijsten 

personeelslasten per voorziening per soort uitvoerend personeel 

overheadkosten 

kapitaalslasten per voorziening 

kosten van het gebruik van de voorziening per patiënt/bewoner. 

Deze gegevens kunnen verkregen worden via formele registraties, zoals 

SMR, SIVIS, LISZ en de Indicatiecommissies, van de instellingen zelf, 

alsmede van andere instanties (CBS, PPD etc.). 

7. PROCESEVALUATIE 

Gedurende de looptijd van het experiment zullen beslissingen en acties 

van participanten het verloop van het proces en het bereiken van de 

doelstelling beïnvloeden. Het proces van het experiment is in het design 

van de productevaluatie te beschouwen als een beïnvloedende variabele. 

Albinski stelt: "Procesevaluatie en produktevaluatie zijn dus niet twee 

naast elkaar staande evaluatietypen die verder weinig met elkaar te ma

ken hebben. Indien de omstandigheden dat toelaten, zouden zij samen uit

gevoerd moeten worden, omdat zij samen een kompleet design van een eva

luatieonderzoek vormen." (Albinski, 1978, p.148) 

De procesevaluatie richt zich op het continu volgen en analyseren van de 

beslissingen en acties. Tot de aandachtspunten van de procesevaluatie 

behoren, naast de beslissingen en acties ten behoeve van het bereiken 

van de doelstelling, ook factoren als: 

verwachtingen bij de participerende organisaties (zowel op bestuur

lijk als uitvoerend niveau); 

beoogde en niet beoogde neveneffecten; 

nevendoelstellingen van de participerende organisatie. 

Er kunnen een drietal fasen onderscheiden worden: 

1. de analyse van de aanvangssituatie van het experiment; 

2. het volgtijdelijk beschrijven en analyseren van beslissingen en ac

ties die gedurende de looptijd van het experiment genomen worden; 

3. de analyse van de eindsituatie, gerelateerd aan de oorspronkelijke 

doelstellingen. 

Voor de procesevaluatie zal de proj ectbiograf ische methode (Guffens & 

Van Westerlaak, 1985; Kohli, 1981) gehanteerd worden. De projectbiogra-
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fie is een 'eigentijdse' case study. De gebeurtenissen worden niet ach

teraf (retrospectief) beschreven, maar in het heden, en dynamisch, dat 

wil zeggen de ontwikkelingen op de voet volgend. De projectbiografie 

heeft geen betrekking op individuen, maar op een groep of organisatie. 

De projectbiografie kan enerzijds dienen om het proces in de tijd vast 

te leggen en te analyseren, anderzijds om de oorsprong van conflicten/ 

problemen bloot te leggen, wanneer zij het bereiken van de doelstelling 

belemmeren. 

Om de aanvangssituatie te beschrijven zal gewerkt worden volgens een 

aantal stappen (conform Nelissen e.a., 1986): 

1. beschrijving en analyse van wat het experiment precies inhoudt; 

2. beschrijving en analyse van de maatschappelijke achtergronden van 

het experiment; 

3. beschrijving en analyse van het tot nog toe gevoerde beleid ten 

aanzien van het experiment; 

4. beschrijving en analyse van de doelstellingen; 

5. beschrijving en analyse van de strategieën voor de aanpak van het 

experiment; 

6. beschrijving en analyse van de gehanteerde middelen; 

7. beschrijving en analyse van de vaststelling van het experiment. 

Ter toelichting van deze stappen het volgende: 

ad 1. Hieronder wordt niet alleen een analyse van het projectplan Zorg

huis verstaan, maar ook hoe dit plan door de diverse betrokken 

participanten wordt geïnterpreteerd. 

ad 2. Tot de maatschappelijke achtergronden behoren niet alleen lande

! ij ke achtergronden als demografische ontwikkelingen, ontwikke-

1 ingen in de gezondheidszorg, maar ook locale achtergronden als 

hoe de diverse participanten hebben gewerkt voordat het experi

ment van start is gegaan, welke (formele en informele) samenwer

kingsverbanden er bestonden etc. 

ad 3. Het tot nog toe gevoerde beleid houdt in welke beslissingen en 

welke acties er door welke instanties genomen zijn om het experi

ment in zijn huidige vorm gestalte te geven. Het betreft hier 

vragen naar de initiatiefnemers, de wij ze waarop participanten 

zijn gezocht, de honorering van de diverse wensen van de partici

panten, het interne beleid van de participerende organisaties met 

betrekking tot het experiment etc. 
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ad 4. Tot de doelstellingen behoren niet alleen de in het projectplan 

geformuleerde, maar ook de eigen doelstellingen van de participe

rende organisaties, welke niet altijd overeen hoeven te komen met 

de officiële doelen. Verder behoren hiertoe nevendoelen, welke 

niet vastgelegd zijn, maar die men impliciet tracht te bereiken, 

zoals uitstralingseffecten van het experiment of andere regelge

ving. 

ad 5. De analyse van de strategieën houdt in, dat onderzocht wordt, 

waarom de in het projectplan beschreven strategieën gekozen zijn, 

welke alternatieven aanwezig waren, in hoeverre er overeenstem

ming is over de strategieën etc~ 

ad 6. In de analyse van de middelen wordt beschreven welke middelen 

(materieel, financieel en personeel) er zijn en worden ingezet om 

de doelstellingen van het project te bereiken, welke alternatie

ven overwogen zijn en de redenen waarom voor de gebruikte midde

len is gekozen. 

ad 7. De vaststelling van het te voeren beleid vindt niet alleen plaats 

in het projectteam, maar ook bij de diverse participerende orga

nisaties en de subsidiegever. Het proces van beslissingen bij die 

verschillende organisaties zal beschreven worden. 

Op basis van bovenstaande gegevens zal een beginsituatiebiografie ge

schreven worden. Vanuit de beginsituatiebiograf ie zullen de concrete pa

rameters geselecteerd worden, waarop de tweede fase zich expliciet zal 

richten. Omdat het experiment een dynamisch karakter heeft, kunnen gedu

rende de looptijd van de tweede fase nieuwe parameters toegevoegd wor

den. 

De volgende fase van de procesevaluatie bestaat uit het volgen, be

schrijven en analyseren van de besluitvorming gedurende de duur van het 

experiment en de implementatie daarvan. Het betreft hier niet alleen be

slissingen en acties die ondernomen worden om de doelstellingen van het 

proj eet te bereiken en die logisch voortvloeien uit het projectplan, 

maar ook beslissingen en acties die 

a. het bereiken van de doelstelling kunnen belemmeren; 

b. leiden tot veranderingen in de doelstelling of de strategieën; 

c. intern door de diverse participerende organisaties worden genomen 

en consequenties kunnen hebben voor het experiment; 

d. door organisaties of individuen, die geen directe relatie met het 

experiment hebben, genomen worden en die invloed op het verloop van 
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het experiment kunnen hebben. Hierbij valt te denken aan instellin

gen, die hun werkwijzen aanpassen aan ideeën, die ontstaan zijn uit 

het experiment, aan instellingen die uit concurrentie-overwegingen 

hun beleid gaan veranderen etc. 

Met name in deze fase kan de projectbiografie ook dienen als informatie

bron om de oorsprong van conflicten bloot te leggen en mogelijke oplos

singen aan te reiken, wanneer het proj eet of de samenwerking daarbij 

dreigt mis te lopen. De evaluator heeft in deze zin niet alleen een on

derzoekende rol, maar ook een actiebegeleidende. 

De beschrijving en analyses in deze fase van het proces zullen worden 

vastgelegd in een of meerdere vervolgbiografieën. 

In de laatste fase van de procesevaluatie zal een overzicht gemaakt wor

den van de belangrijkste beslispunten en acties, die ertoe hebben geleid 

dat de projectdoelstellingen al dan niet bereikt zijn en wat hun invloed 

is geweest (als interveniërende variabele in de productevaluatie). Daar

naast zullen de bereikte veranderingen ten opzichte van de oorspronke-

1 ijke situatie in kaart worden gebracht, zoals samenwerkingsrelaties, 

interne doelstellingen van de participerende organisaties, uitstralings

effecten op andere organisaties etc. Conclusies en aanbevelingen zullen 

gegeven worden. 

Voor de proj ectbiograf ie zullen meerdere waarnemingsmethoden gebruikt 

worden: 

1. vrij interview op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau; 

2. (participerende) observatie; 

3. documentanalyse (verslagen, nota's etc.); 

4. registraties van activiteiten. 

8. VERGELIJKING VAN VERSCHILLENDE REGIO'S 

Het experiment Zorghuis Den Haag maakt deel uit van het landelijke de

monstratieproject Substitutie in de Zorg voor Ouderen. De volgende re

gio's maken deel uit van dit demonstratieproject: 

De Bevelanden (evaluator: NEI, Rotterdam) 

Den Haag (evaluator: NIPG/TNO, Leiden) 

Nieuwegein (evaluator: TU Twente, Enschede) 

Venlo (evaluator: RU Limburg, Maastricht) 
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Zuid Oost Groningen (evaluator: RU Groningen, Groningen). 

Het ITS te Nijmegen heeft een coördinerende rol. Ten behoeve van de on

derlinge vergelijking van de diverse experimenten zal een aantal gelijke 

instrumenten door de verschillende evaluatieteams gehanteerd worden. 

Daartoe behoren: 

variabelen voor de beschrijving van de zorgsystemen via een door 

het NIPG/TNO ontwikkeld model; 

de Schaal Subjectief Welbevinden van Ouderen (Tempelman, 1987); 

een door de Rijksuniversiteit Groningen te ontwikkelen registratie

formulier om de instroom van ouderen in het experiment te analyse

ren; 

variabelen ten behoeve van het MIMIC-model van de Rijksuniversiteit 

Limburg en ten behoeve van een economisch model van het Nederlands 

Economisch Instituut om de afhankelijkheid van ouderen en de kosten 

van de zorg te meten. 

Het NIPG/TNO zal voor de vergelijkende studie de analyses verrichten van 

a. de zorgsystemen in de diverse regio's; 

b. het welzijn van de ouderen. 

De rapportage hierover zal conform de afspraken met de regionale teams 

en het ITS geschieden. 
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9. FASERING 

De tijdsplanning van de evaluatie is als volgt: 

uitwerken onderzoeksplan 

literatuurstudie + 
instIUientontwikkeling 

beginsituatiebiografie 

metingen productevaluatie 

analyse en rapportage 
productevaluatie 

tussenbiografie 

eindbiograf ie 

eindrapportage, product
en procesevaluatie 

geïntegreerde rapportage 

evaluatie en rapportages 
eventuele afzonderlijke acties 

literatuurrecherche 

sept. 
1987 

LJ 

LJ 

jan. 
1988 

juli jan. 
1989 

LJ 

LJ 

juli 

LJ 

jan. 
1990 

juli dec. 

LJ 

LJ 
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Bijlage 1. Items Schaal Subjectief Welzijn Ouderen (SSWO) 

1. Ik heb het gevoel het goed met mezelf te kunnen vinden. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

2. Als het er op aan komt bekommert zich bijna niemand om je. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

3. Ik maak me in het algemeen 1. zeer veel zorgen 
2. tamelijk veel zorgen 
3. weinig zorgen 

4. Schuldgevoelens heb ik 1. zelden 
2. tamelijk vaak 
3. zeer vaak 

5. Het gevoel dat het leven vol beloften is heb ik 
1. vaak 
2. soms 
3. zelden of nooit 

6. Ik verwacht nog veel van het leven. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

7. Ik voel mij snel verdrietig. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

8. Ik voel me prima. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

9. Uiteindelijk moet je de moeilijke dingen toch alleen verwerken. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

10. Ik wou dat ik meer respect voor mezelf kon hebben. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 
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11. Momenten dat ik me gelukkig voel heb ik 
1. vaak 
2. niet zo vaak 
3. zelden of nooit 

12. Ik heb ... 1. vaak een hekel aan mezelf 
2. zelden een hekel aan mezelf 
3. nooit een hekel aan mezelf 

13. Ik ben ... 1. erg gauw ontmoedigd 
2. tamelijk gauw ontmoedigd 
3. niet zo gauw ontmoedigd 

14. Ik mankeer altijd wel wat. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

15. Ik pieker veel. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

16. Ik voel mezelf nog heel goed gezond. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

17. Plannen maken is voor mij voorbij. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

18. Ik ben tamelijk zeker van mijzelf. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

19. Ik schaam me vaak voor mijzelf. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

20. Soms heb ik het idee dat je uiteindelijk toch alleen staat in de 
wereld. 1. mee eens 

2. weet niet 
3. niet mee eens 
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21. Blij lachen doe ik ... 1. zelden 
2. soms 
3. vaak 

22. Ik voel me ... 1. vaak angstig 
2. soms angstig 
3. zelden of nooit angstig 

23. Ik zit nog vol plannen. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

24. Ik voel me vaak niet zo goed. 1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

25. Vergeleken met mijn leeftijdsgenoten is mijn gezondheid uitstekend. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

26. Over het geheel genomen ben ik tevreden over mezelf. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

27. Ik voel me soms wel eens eenzaam. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

28. Echte vrienden zijn moeilijk te vinden. 
1. mee eens 
2. weet niet 
3. niet mee eens 

29. Ik voel me .... 1. zeer vaak neerslachtig 
2. tamelijk vaak neerslachtig 
3. zelden neerslachtig 

30. Plezier heb ik .... 1. zeer vaak 
2. tamelijk vaak 
3. zelden of nooit 
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Vragen medische consumptie 

1. Medische consumptie per voorziening: Heeft u het afgelopen jaar te 

2. 

maken gehad met: - huisarts 
- specialist (poliklinisch) 
- ziekenhuis (alleen opname) 
- fysiotherapeut/masseur/ 

heilgymnastiek/mensendieck 
- pedicure 
- wijkverpleging/kruiswerk 
- gezins/bejaardenverzorgster 

Frequentie van het gebruik van medische voorzieningen: 
heeft u het afgelopen jaar met (medische voorziening) 
gehad?' 

'Hoe vaak 
te maken 

3. Indien u in een ziekenhuis bent opgenomen geweest, wat was de reden 
daarvan en hoeveel dagen heeft u in dit ziekenhuis gelegen (per 
opname)? 

Items chronische ziekten 

Reumatische aandoeningen of slijtage in de gewrichten 
Chronische hoest 
Kortademigheid 
Hartkwaal 
Verhoogde bloeddruk 
Gevolgen van een beroerte 
Duizeligheid 
Suikerziekte 
Bloedarmoede 
Gevolgen van een ongeval 
Astma 
andere, n.l. 

Items ADL/HDL schaal 

aan- en uitkleden 
in en uit bed gaan 
gaan zitten en opstaan 
naar de WC gaan 
zich binnenshuis voortbewegen 
trappen op en af lopen 
buitenshuis lopen 
woning verlaten en binnengaan 

stofzuigen 
vloeren dweilen 
de was doen 
bedden opmaken 
boodschappen doen 
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koken 
klussen, waarbij een trapje nodig is 
het huis schoonhouden 

Items van de Utrechtse Coping Lijst 
(Antwoordcategorieën: zelden of nooit, soms, vaak, zeer vaak) 

Toelichting: 
Mensen reageren vaak heel verschillend als zij met problemen of onple
zierige gebeurtenissen te maken krijgen. Wat men in een bepaald geval 
doet, hangt sterk af van de aard van het probleem of de gebeurtenis, en 
de ernst ervan. Toch reageert men over het algemeen wat vaker op de ene 
dan op de andere manier. 
Hieronder staan een aantal beschrijvingen die aangeven wat men zoal kan 
denken of doen als er problemen zijn. Wilt u achter iedere zin aangeven 
hoe vaak u in het algemeen op de beschreven manier reageert. 

4. Je ergernis laten blijken (6) 
5. De zaken somber inzien (5) 
7. Laten zien dat je kwaad bent op degene die verantwoordelijk is voor 

het probleem (6) 
8. Toegeven om moeilijke situaties te vermijden (3) 
9. Je neerleggen bij de gang van zaken (3) 
10. Je zorgen met iemand delen (4) 
ll. Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn (1) 
13. Problemen als een uitdaging zien (1) 
14. Je zorgen tijdelijk verdrijven door er even uit te gaan (2) 
17. Afleiding zoeken 2) 
18. Een probleem van alle kanten bekijken (1) 
19. Moeilijke situaties zoveel mogelijk uit de weg gaan (3) 
22. Verschillende mogelijkheden bedenken om een probleem op te lossen 

( 1) 
23. Doelgericht te werk gaan om een probleem op te lossen (1) 
24. Piekeren over het verleden (5) 
29. Iemand om hulp vragen (4) 
32. De zaken eerst op een rij zetten (1) 
33. Je geheel en al in beslag laten nemen door problemen (5) 
34. Aan andere dingen denken die niet met het probleem te maken hebben 

(2) 
35. Op de een of andere manier proberen je wat prettiger te voelen (2) 
36. Je bedenken dat anderen het ook wel eens moeilijk hebben (7) 
37. Je bedenken dat na regen zonneschijn komt (7) 
38. Je gevoelens tonen (4) 
39. Troost en begrip zoeken (4) 
42. Laten merken dat je ergens mee zit (4) 
46. Je niet in staat voelen om iets te doen (5) 
(Cijfers tussen haakjes wijzen naar de dimensies) 

Mul t i-dimensional Health Locus of Control Scale (Halfens/ Wallston). 
Cijfers tussen haakjes verwijzen naar de dimensies. 

1. Wat ik ook doe, ziek word ik waarschijnlijk toch (3) 
2. Als ik ziek ben, ligt het aan mijzelf hoe snel ik beter word (1) 
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3. Mijn goede gezondheid is grotendeels een kwestie van aanleg of 
geluk (3) 

4. Als ik van een ziekte herstel, heb ik dit toch vooral te danken aan 
mijn arts (2) 

5. Als ik me niet goed voel, moet ik eigenlijk een arts raadplegen (2) 
6. Als ik goed voor mijzelf zorg, kan ik ziektes voorkomen (1) 
7. Wat betreft mijn gezondheid, kan ik alleen maar doen wat de dokter 

zegt (2) 
8. Als ik ziek word dan is dat mijn eigen schuld (1) 
9. Artsen hebben er veel invloed op of ik gezond blijf of niet (2) 
10. Hoe snel ik van een ziekte zal genezen, wordt grotendeels door 

geluk bepaald (3) 
ll. Mijn gezondheid wordt in de eerste plaats bepaald door wat ik zelf 

doe (1) 
12. De meeste dingen waardoor ik ziek word overkomen mij bij toeval (3) 
13. Artsen bepalen mijn gezondheid (2) 
14. Ik heb mijn gezondheid in eigen hand (1) 
15. Om ziektes te voorkomen is regelmatig de huisarts te raadplagen (2) 
16. Of ik gezond blijf is een kwestie van toevallige gebeurtenissen (3) 
17. Het ligt vooral aan mijzelf hoe snel ik van een ziekte zal genezen 

(1) 
18. Als ik ziek word dan word ik het toch, daar kan niemand iets aan 

doen (3) 

Demografische kenmerken 

1. Geslacht van de respondent; 
2. Geboortedatum van de respondent; 
3. Burgerlijke staat van de respondent (gehuwd/samenwonend, altijd 

ongehuwd geweest, gescheiden, verweduwd). Eventueel kunnen voor de 
analyses de categorieën gescheiden en verweduwd samengetrokken 
worden, indien het aantal respondenten in de categorie gescheiden 
te gering is. De nieuwe categorie wordt dan: gehuwd geweest. 

4. Al dan niet samenwonend met een vaste partner; 
5. Omvang en samenstelling van het huishouden (in aantal personen en 

type huishouding); 
6. Gevolgde opleidingen door de respondent; 
7. Laatst uitgeoefende beroep van de respondent; 
8. Soort bedrijf waarin de respondent werkte; 
9. Leidinggevend of niet, aan hoeveel mensen; 
10. Langst uitgeoefende beroep van de respondent; 
ll. Gevolgde opleidingen door een eventuele partner; 
12. Laatst uitgeoefende beroep van een eventuele partner; 
13. Leidinggevend of niet, aan hoeveel mensen; 
14. Langst uitgeoefende beroep van een eventuele partner; 
15. Totaal net to inkomen van het huishouden (inclusief Individuele 

Huursubsidie) per maand/jaar; 
16. Belangrijkste inkomstenbron; 
17. Woonsituatie van de respondent: - volledig zelfstandig 

- op wachtlijst bejaardenwoning 
- op wachtlijst verzorgingstehuis 
- in bejaardenwoning 
- in verzorgingstehuis 
- in verpleeghuis 
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18. Verzekeringsvorm van de respondent: ziekenfonds, particulier; 
19. Levensbeschouwing van de respondent. 
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APPENDIX 
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Al. INLEIDING 

Deze appendix behoort bij het evaluatieplan 'Substitutie Ouderenzorg Den 

Haag: Opzet en Planning van de Evaluatie' (Perenboom & Schroots, 1987). 

Het is tot stand gekomen op basis van afspraken, gemaakt tijdens het 

overleg d.d. 9 oktober 1987 met het Ministerie van WVC, het ITS en de 

regionale evaluatieteams van de verschillende experimenten in het lande

lijke demonstratieproject 'Substitutie in de Zorg voor Ouderen'. De aan

leiding voor de afspraken is gelegen in een grotere vergelijkbaarheid 

van de resultaten van de vijf verschillende experimenten. Deze afspraken 

betreffen met name een uitbreiding van de steekproef van de controle

groepen ouderen en een extra productmeting eind 1989. 

A2. STEEKPROEF 

In verband met de vergelijkbaarheid van de resultaten van de vijf ver

schillende experimenten is het noodzakelijk de c-groepen ten behoeve van 

de evaluatie van het experiment Zorghuis Den Haag niet alleen te forme

ren in overeenstemming met de e-groepen van het Zorghuis maar ook zoda

nig aan te vullen, dat zij overeenkomen met de e-groepen van de andere 

experimenten. Dit houdt voor het experiment in, dat de c-groepen aange

vuld worden met expliciete gebruikers van de gezinszorg en het kruis

werk. Dit betekent dat er in Den Haag zes verschillende c-groepen gefor

meerd zullen worden: 

ouderen in een verpleeghuis; 

ouderen in een verzorgingstehuis; 

ouderen, wonend in een bejaardenwoning; 

ouderen, die zelfstandig wonen, maar niet in een bejaardenwoning en 

die geen gebruik maken van de gezinszorg of het kruiswerk; 

ouderen, die zelfstandig wonen en die in ieder geval gebruik maken 

van de gezinszorg; 

ouderen, die zelfstandig wonen en die in ieder geval gebruik maken 

van het kruiswerk. 

Gezien de verwachtingen ten aanzien van de personen waar de effecten 

zich het sterkst zullen manifesteren, is het daarnaast noodzakelijk om 

voldoende alleenstaande ouderen van 75 jaar en ouder in de c-groepen op 

te nemen. 
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Om enerzijds te voldoen aan de eisen die aan de c-groepen in het experi

ment Zorghuis Den Haag worden gesteld (onder andere in verband met het 

longitudinaal volgen van de ouderen anderzijds aan de eisen ten behoeve 

van de regionale vergelijking, is het noodzakelijk de steekproef c-oude

ren op de volgende wijze samen te stellen. 

Tabel 1. O.rerzicht getrapte steekproeftrekking c-groepen ouderen 

eerste trap tweede trap 

verpleeghuis 250 personen 100 personen 
verzorgingstehuis 250 personen 100 personen 
bej aarderm:ming 500 personen 200 personen 
zelfstandig -wonend, geen hulp 300 personen 300 personen 
zelfstandig -wonend, gezinszorg 250 personen 100 personen 
zelfstandig wonend, kruiswerk 250 personen 100 personen 

totaal 1800 personen 900 personen 

Voor de steekproeftrekking betekent dit, dat niet alleen verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen en de gemeente Den Haag benaderd moeten worden, maar 

ook de instellingen voor gezinszorg en de kruisverenigingen die in de 

wijk rond het Zorghuis en in een vergelijkbare wijk in Den Haag werkzaam 

zijn. 

A3. PLANNING PRODUCTMETINGEN 

In de vergadering van 9 oktober 1987 met het Ministerie van WVC, het ITS 

en de regionale evaluatieteams werd het noodzakelijk geacht eind 1989 

een extra productmeting in Den Haag te verrichten en wel om de volgende 

redenen: 

a. beleidsmatig is een eerste tussenmeting eind 1988 gewenst om na ± 1 

jaar enkele resultaten te kunnen presenteren; 

b. wetenschappelijk is een eindmeting pas mogelijk aan het eind van 

het experiment (eind 1990). 

De productmeting eind 1989 vormt zodoende voor Den Haag een tweede tus

senmeting. Dit betekent dat voor de productevalutatie van het experiment 

Zorghuis Den Haag in totaal 4 metingen worden voorgesteld, namelijk op 

de volgende tijdstippen: 

to (beginsituatiemeting) eind 1987 



t1 (eerste tussenmeting) 

t2 (tweede tussenmeting) 

t3 (eindmeting) 

A4. TIJDSPLANNING 
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eind 1988 

eind 1989 

eind 1990 

Gezien de uitbreiding van enerzijds het aantal metingen en anderzijds 

het aantal respondenten, waarbij komt dat eind 1989 een aantal vergelij

kende analyses uitgevoerd moet worden, moet de oorspronkelijke planning 

(zie p.22) dienovereenkomstig worden herzien. 

Onderstaand de herziene fasering. 
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