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Wachtenn op opname
Hanteringg van de wachtlijst voor verpleeghuisopname
enn de gevolgen voor personen met dementie
enn hun mantelzorgers

Stellingenn behorende bij het proefschrift:
Wachtenn op opname.
Hanteringg van de wachtlijst voor verpleeghuisopname en de gevolgen
voorr personen met dementie en hun mantelzorgers
Frankaa Meiland

1.. De volgorde van personen met dementie op de wachtlijstt voor verpleeghuisopname is
hoofdzakelijkk gebaseerd op urgentie en wachtduur, maar de selectie voor opname in
eenn verpleeghuis gebeurt niet in deze volgorde,
2.. Als je met elkaar trouwt, weet je niet goed wat je eigenlijk belooft (een respondent).
Dee plechtige belofte voor elkaar te zullen zorgen, bemoeilijkt voor echtgenoten de
beslissingg tot verpleeghuisopname.
3.. De negatieve of onvolledige beeldvorming over verpleeghuizen maakt dat het proces
vann opname soms langer duurt en bovendien moeilijker is dan wenselijk.
4.. Verpleeghuisopname is voorde persoon in kwestie zelf en diens naaste familie een
ingrijpendee gebeurtenis. Tevens in aanmerking nemende dat de feitelijke opname vaak
snell na het bekend worden van een vrije plek plaatsvindt, zou een goede begeleiding
vann de persoon met dementie én diens naasten vanzelfsprekend moeten zijn.
5.. The waiting list is "a melting pot of conflicting demands" (Pope, 1991). Desondanks
kunnenn zij een nuttige functie hebben voor hulpverleners en wachtenden (en hun
naasten). .
6.. Wachtlijstcijfers zijn van beperkt nut voor inzicht in problemen ten gevolge van
schaarstee en onaanvaardbare wachttijden. Zowel lange als korte wachttijden kunnen
problematischh zijn, maar zijn dat niet altijd.
7.. De nadelige gezondheidsgevolgen van wachten zijn veeleer te omschrijven als uitstel
vann verbetering door opname dan als een verslechtering tijdens de wachtperiode.
8.. Als de NS-reiziger onverhoopt stil staat, loopt de provider van het mobiele
telefoonverkeerr goed binnen.
9.. Het massale bezit van (2e) auto's maakt datje aan kinderen uitleg verschuldigd bent
alss je er met de fiets op uitgaat.
10.. 't Is af en daar ben ik groos mee!

Wachtenn op opname
Hanteringg van de wachtlijst voor verpleeghuisopname en de gevolgen
voorr personen met dementie en hun mantelzorgers

Frankaa Meiland

Dee hier beschreven onderzoeken werden uitgevoerd aan de afdeling Sociale Geneeskunde,
Amsterdamss Centrum voor Onderzoek naar Gezondheid en Gezondheidszorg (AmCOGG)
vann het AMC/Universiteit van Amsterdam.

Voorr hun bijdrage in de drukkosten van dit proefschrift worden hartelijk bedankt:
Novartiss Pharma B.V.
Janssen-Cilagg B.V.
Alzheimerr Nederland
Stichtingg Gezondheid & Samenleving
Omslagillustratie:: Trix van Veen.
Vormgevingg in samenwerking met Yvonne Bartholomeus.
Drukkerij:: PrintPartners Ipskamp B.V.. Enschede.
©© 2002 Franka Meiland, Hilversum.

Wachtenn op opname
Hanteringg van de wachtlijst voor verpleeghuisopname en de gevolgen
voorr personen met dementie en hun mantelzorgers

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT
terr verkrijging van de graad van doctor
aann de Universiteit van Amsterdam
opp gezag van de Rector Magnificus
prof.. mr. P.F. van der Heijden
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde
commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
opp woensdag 27 februari 2002, te 12:00 uur

door r
Francinaa Jacoba Maria Meiland
geborenn te Haarlem

Promotiecommissie: :

promotores::

Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers
Prof.. dr. N.S. Klazinga

co-promotor:: Dr. J.F. Wendte
overigee leden: Prof. dr. W.A. van Gooi
Prof.. dr. A.H. Schene
Prof.. dr. J.C.J.M. de Haes
Prof.. dr. R.J. de Haan
Prof.. dr. P.A.H, van Lieshout
Prof.. dr. M.W. Ribbe

Faculteitt der Geneeskunde

Inhoudsopgave e

11

Inleiding

22

The use of the waiting list in a just selection of patients for nursing home care

9

HetHet gebruik van de wachtlijst bij een rechtvaardige selectie van patiënten voor verpleeghuiszorg

33

25

Urgency coding as a dynamic tool in management of waiting lists for
psychogeriatricc nursing home care in the Netherlands
UrgentiecoderingUrgentiecodering als een dynamisch instrument bij het beheer van de wachtlijst voor
psychogeriatrischepsychogeriatrische verpleeghuisopname

44

Wachtlijsten voor psychogeriatrische verpleeghuisopname: inzicht in
problematischee wachttijden?

55

57

Caring for relatives with dementia - Caregiver experiences of relatives of patients on
thee waiting list for admission to a psychogeriatric nursing home in the Netherlands
ZorgenZorgen voor naasten met dementie - Zorgbeleving van mantelzorgen van mensen met dementie op de
wachtlijstwachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname

66

Burden of delayed psychogeriatric nursing home admission in patients and their
informall caregivers
GevolgenGevolgen van het wachten op psychogeriatrische verpleeghuisopname voor patiënten en hun
mantelzorgers mantelzorgers

77

93 3

Beschouwing

109 9

Samenvatting g

123 3

Summary y

131 1

Dankwoord d

139 9

Curriculumm Vitae

143 3

Publicaties s

144 4

Inleiding g

Hoofdstukk 1

Introductie e
Ditt proefschrift gaat over wachtlijsten voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. Bij de
startt van het eerste onderzoek in 1991 naar 'selectie en wachtlijsten in de gezondheidszorg'
stondd dit onderwerp al volop in de belangstelling; zowel bij de overheid, in de
gezondheidszorgg zelf, als in de maatschappij. Het onderwerp is daarna blijvend in de aandacht
geweestt en is dat anno 2002 nog. Dit is niet verwonderlijk omdat vele factoren van invloed
zijnn op het ontstaan van wachtlijsten, waardoor er geen eenvoudige en algemene oplossing
voorr de wachtlijstproblematiek is. De overheid heeft het nooit als haar taak gezien om deze
wachtlijstproblematiekk eenzijdig op te lossen of door het nemen van een eenvoudige
maatregel,,

zoals

het

beschikbaar

stellen

van

extra

geld.'

Immers,

niet

alle

capaciteitsproblemenn zijn met extra geld op te lossen, bijvoorbeeld vanwege een tekort aan
donororganenn of een tekort aan personeel. Daarnaast heerst de veronderstelling dat het
schaarsteprobleemm ook een middel kan zijn om doelmatiger te gaan handelen in de
gezondheidszorg.. Het voeren van beleid ter bestrijding van wachtlijsten wordt bovendien
bemoeilijktt omdat wachtlijstgegevens veelal niet eenduidig zijn, mogelijk onbetrouwbaar en
daardoorr moeilijk onderling vergelijkbaar. De wachtlijstdiscussie heeft zich in de afgelopen
tienn jaren gericht op verschillende thema's zoals: Hoe kunnen patiënten eerlijk geselecteerd
wordenn

voor een behandeling of opname? Zijn wachtlijstregistraties

betrouwbaar?

Ondervindenn mensen gezondheidsschade van het staan op een wachtlijst en in hoeverre zijn
wachttijdenn aanvaardbaar?

Inn dit proefschrift staat de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname centraal. In
dee regio Amsterdam werden, in een tijdsbestek van bijna tien jaar, drie onderzoeken
uitgevoerdd naar de wachtlijsten voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. De schaarste in
dezee sector is zeker al 30 jaar lang een bron van zorg - in Amsterdam werd in 1970 mede om
diee reden een "opnamebureau Geriatrie" opgericht2'3 - en zal dat de komende jaren ook
blijven. .
Hett eerste, kwalitatieve, onderzoek werd gestart in 1991, in een periode waarin vooral de
discussiee over schaarste in de gezondheidszorg en de selectie van patiënten centraal stond.4
Hett onderzoek had tot doel de dagelijkse praktijk van patiëntselectie na te gaan. Vervolgens
verschooff de aandacht, mede gevoed door de maatschappelijke discussie en beleidsnotities,
naarr nadelige gevolgen van wachtlijsten. Met dit doel werden twee studies verricht: een
dossieronderzoekk naar psychogeriatrische verpleeghuisopname, waarin dossiers uit de periode
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1990-19922 geanalyseerd werden, en een prospectief longitudinaal onderzoek naar het beloop
vann gezondheidsklachten en ervaren belasting bij mensen met dementie en hun verzorgers
(1997-1999).. Alvorens nader op de onderzoeksvragen in te gaan, wordt hier ingegaan op
schaarstee en wachtlijsten in de gezondheidszorg en in het bijzonder op de wachtlijst voor
psychogeriatrischee verpleeghuisopname. Tenslotte zullen de doelstellingen en opzet van dit
proefschriftt aan de orde komen.
Schaarstee en wachtlijsten in de gezondheidszorg
Eindd jaren '70 werd het probleem van grenzen aan de gezondheidszorg aan de orde gesteld
enn vanaf begin jaren tachtig verschenen, vanuit het gezondheidsrecht, de gezondheidsethiek,
dee overheid en zorginstellingen, rapporten en studies waarin de grenzen aan de zorg verkend
werdenn en waarin de wachtlijst als instrument om schaarse zorg rechtvaardig te verdelen werd
besproken.'"6"155 De schaarste in gezondheidszorgvoorzieningen kan door zowel factoren aan
dee vraagzijde als aan de aanbodzijde veroorzaakt worden; factoren aan de vraagzijde zijn
bijvoorbeeldd de toename van het aantal ouderen, toename van technisch hoogwaardige
mogelijkhedenn en betere diagnostiek; factoren aan de aanbodzijde betreffen het tekort aan
donororganen,, tekort aan personeel en overheidsmaatregelen zoals rantsoenering en
budgettering.. De discussie over de schaarsteproblematiek doet zich op verschillende niveaus
voor:: zowel op macroniveau (prioritering, rantsoenering, basisverzekering en vraagremmende
maatregelen),, op mesoniveau (ziekenhuizen en instellingen die binnen de beschikbare
budgettenn doelmatige zorg dienen te verlenen), als op microniveau waar artsen in de
spreekkamerr geconfronteerd worden met keuzes tussen patiënten, waarbij de ene eerder aan
dee beurt is dan de andere of zelfs helemaal niet meer aan de beurt komt.1617 Bij deze laatste
keuzess tussen patiënten zijn verschillende manieren mogelijk om te selecteren, waarvan de
wachtlijstt er één is.18

Inn de gezondheidszorg bestaat een wachtlijst uit patiënten die zijn geïndiceerd voor en
wachtenn op een diagnostisch onderzoek, behandeling, verpleging of verzorging. Twee
parameterss zijn belangrijk bij wachtlijsten: de lengte (het aantal personen op de wachtlijst) en
dee wachttijd (de tijd die verloopt tussen het moment waarop de indicatie voor een behandeling
wordtt gesteld en het moment waarop die behandeling kan plaatsvinden).19 Een patiënt kan in
eenn heel zorgtraject meerdere keren met wachtlijsten te maken krijgen, bijvoorbeeld
wachtlijstenn voor een intakegesprek, behandeling en zorg na een behandeling. Alhoewel
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wachtlijstenn vaak als ongewenst worden gezien, hoeven niet alle wachtlijsten nadelig te zijn.
Enigee wachttijd is nodig voor zorgaanbieders om een goede planning te maken en voor
patiëntenn om zich voor te bereiden op een behandeling en thuis de nodige maatregelen te
treffen.. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid adviseert dan ook om in de discussie
overr wachtlijsten onderscheid te maken tussen planningswachtlijsten en problematische
wachtlijsten..

Een planningslijst weerspiegelt het aantal mensen dat geïndiceerd is voor en

wachtt op een behandeling. Deze lijst wordt een problematische wachtlijst indien de maximaal
aanvaardbaree wachttijd wordt overschreden: als een redelijke tijdsgrens wordt overschreden
off als wachten gezondheidsschade oplevert. Voorbeelden van gezondheidsschade zijn:
verergeringg

van de

aandoening,

optreden van complicaties, psychische

klachten,

verslechteringg van de kwaliteit van leven en overlijden tijdens de wachtperiode. Voor de
samenlevingg kan ook schade ontstaan wanneer een behandeling uitblijft: chronische
invaliditeit,, verzorgingsbehoevendheid en verlies van arbeidsdagen door ziekteverzuim.131419
Omm laatstgenoemde schade te beperken werd de mogelijkheid van bedrij venpoli's geopperd.
Ditt ging echter gepaard met discussies over een tweedeling in de maatschappij, waarbij de
werkendenn konden profiteren van een snellere behandeling dan niet-werkenden. Wachtlijsten
wordenn bovendien als problematisch gezien vanwege de extra kosten in de gezondheidszorg
diee ermee gemoeid zijn, bijvoorbeeld als mensen langer in ziekenhuizen blijven als gevolg
vann wachttijden voor verpleeghuisopname (verkeerde bedproblematiek). Het zal duidelijk zijn
datt het vaststellen van de maximaal aanvaardbare wachttijd niet eenvoudig is en dat dit per
voorzieningg zal moeten worden bepaald en daarbinnen nog onderscheiden zal moeten worden
naarr urgentiecategorieën.

Inmiddelss hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders (de Treek-partijen) normen opgesteld
voorr aanvaardbare wachttijden.20 Het is de bedoeling dat deze streefnormen in het jaar 2003
gehaaldd worden. Om dit te bereiken is een plan van aanpak opgesteld waarbij verschillende
partijen,, waaronder het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse
Verenigingg van Ziekenhuizen en de Nederlandse Patiënten/Consumentenfederatie, de handen
ineengeslagenn hebben. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de curatieve zorgsector en
dee sector Verpleging en Verzorging (V&V). Voor de curatieve zorgsector is in 1999 het
Platformm Aanpak Wachttijden Curatieve Zorg opgericht en voor de sector V&V (in maart
2000)) de Task Force aanpak wachtlijsten. Deze Task Force heeft als taken: het helpen
opschonenn van wachtlijsten, het stimuleren van onorthodoxe maatregelen voor het leveren
vann extra zorg en een impuls geven aan structurele uniforme registratie voor de hele AWBZ
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sector.211 Bovendien is er speciaal voor de sector V&V een wachtlijstbrigade ingesteld met als
doell een positieve impuls te geven aan het oplossen van de wachtlijstproblematiek in de
sectorr V&V.
Sindss 1997 zet de overheid ook extra financiële middelen in voor het bestrijden van
wachtlijsten.. Dit "wachtlijstfonds" had eerst een incidenteel karakter, maar vanaf 1999 werd
dee financiering meer structureel. Deze inzet van extra middelen wordt jaarlijks geëvalueerd en
daaruitt blijkt dat er vaak wel extra productie wordt gerealiseerd, maar dat er geen sprake is
vann een reductie van de wachtlijst. De vraag naar zorg bleek sneller te zijn gestegen dan
verwacht.22'233 In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de wachtlijsten voor
psychogeriatrischee verpleeghuisopname.

Wachtlijstenn voor psychogeriatrische verpleeghuisopname
Cijfers s
Dee wachtlijsten voor verpleeghuisopname worden door het NZI vanaf 1987 onderzocht,
waarbijj jaarlijks de wachtlijst wordt gepeild met behulp van schriftelijke enquêtes. Om de
kanss op dubbeltellingen en onjuistheden te verminderen, wordt bij de berekening van
wachtlijstcijferss een rekenmodel toegepast, wat leidt tot gecorrigeerde wachtlijstcijfers of
"rekenwachtlijsten".244 In onderstaand figuur worden de gemiddelde wachttijden vanaf 1990
weergegeven. .

Figuurr 1: Gemiddelde wachttijden voor psychogeriatrische verpleeghuisopname (in weken)
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Inn de periode 1991-1995 daalde de gemiddelde wachttijd. Redenen hiervoor waren de
beddenuitbreiding,, de teruglopende verblijfsduur en de extramuralisering van de zorg.24 Voor
dee sector V&V werd in maart 2001, in het kader van het eerder genoemde plan van aanpak
vann wachtlijsten, een tweede landelijke inventarisatie van wachtlijsten gehouden. In
vergelijkingg met mei 2000 bleek de wachtlijst in deze hele sector met 20% te zijn gedaald,
terwijll de vraag met 8% was toegenomen. In totaal stonden op de 'geschoonde' wachtlijst
82.0599 wachtenden. Hiervan wachtte 43% op zorg thuis, 43% op zorg in een verzorgingshuis
enn 14% op zorg in een verpleeghuis. Terwijl de wachtlijsten voor de hele sector dus daalden,
wass de wachtlijst voor verpleeghuisopname gelijk gebleven. In maart 2001 stonden 7819
mensenn op de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname met een gemiddelde
wachttijdd van 43 weken vanaf indicatiestelling tot aan de peildatum.26 Overigens is deze
wachttijdd niet te vergelijken met de gemiddelde wachtlijstcijfers van het NZI. omdat daarbij
dee gemiddelde wachttijd van daadwerkelijk opgenomen patiënten is berekend.24 Niet alle
wachtendenn zullen echter opgenomen worden, enerzijds vanwege overlijden tijdens de
wachtperiode,, anderzijds vanwege goede ervaringen met alternatieve vormen van zorg, zoals
thuiszorgg of aanvullende zorg in verzorgingshuizen. In maart 2001 maakte 84% van de
wachtendenn op psychogeriatrische verpleeghuisopname gebruik van zorg ter overbrugging
vann de wachtperiode."6 Er wordt dan ook verwacht dat als de verpleeghuiscapaciteit wordt
uitgebreid,, dat dit voor de totale zorgketen een vermindering van de wachtlijstproblematiek
zall betekenen. Voor de komende jaren zijn dan ook plannen ter uitbreiding van de capaciteit
goedgekeurd:: in 2001 ongeveer 2.300 extra plaatsen (somatiek en psychogeriatrie) en tot het
jaarr 2006 wordt nog eens een uitbreiding van 2.500 plaatsen verwacht.20 Of deze uitbreiding
dee wachtlijstproblematiek voor verpleeghuizen zal oplossen is de vraag. De voorzitter van de
wachtlijstbrigadee is hier niet optimistisch over: vanwege de vergrijzing en de schaarste aan
personeell in de zorgsector zullen wachtlijsten nog 'dertig tot veertig jaar' blijven bestaan.27
Eerderr werd al gemeld dat de Treekpartijen streefnormen overeengekomen zijn. Voor de
gehelee care sector was hierover in april 2000 overeenstemming bereikt. Volgens de
streefnormenn zal uiterlijk 1 januari 2003 80% van de mensen die verpleeghuiszorg nodig
hebben,, binnen vier weken (maximaal zes weken) geholpen moeten worden. Bij de
wachtlijstpeilingg wachtte op de peildatum (1 maart 2001) 77% langer dan zes weken op
verpleeghuiszorg.. ~°
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Wiee staan er op de wachtlijst?
Opp de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname staan voornamelijk patiënten
mett een dementiesyndroom. In een cross-sectionele populatiestudie bleek dat 9% van de
personenn van 65 jaar en ouder in Nederland een dementiesyndroom had. Bij de personen van
855 jaar en ouder was dit percentage 34%. De belangrijkste diagnose was de ziekte van
Alzheimer,, die in 72% van alle gevallen van dementie gediagnosticeerd werd.28 Aangezien
hett aantal ouderen nog steeds toeneemt, wordt ook een toename van het aantal mensen met
dementiesyndroomm verwacht.29 Uiteindelijk wordt 70% van de ouderen met dementie in een
verpleeghuiss opgenomen.30

Dee diagnose dementie wordt gesteld op basis van gedragskenmerken. Er zijn verschillende
classificatiesystemen,, waarvan de Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders
(DSM-IV)) het meest gebruikt wordt. Hierin wordt de diagnose dementie gesteld als aan de
volgendee vier criteria wordt voldaan: 1) er zijn geheugenstoornissen; 2) minstens e'én van de
volgendee cognitieve stoornissen doet zich voor: afasie (verminderd taaibegrip en problemen
mett taaiexpressie), agnosie (onvermogen objecten te herkennen), apraxie (problemen met het
uitvoerenn van motorische handelingen), stoornissen in uitvoerende functies (plannen maken,
organiserenn en abstract denken); 3) deze problemen verstoren het dagelijks functioneren
ernstig;; en 4) de stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een delier.31 Het lijden aan
dementiee heeft niet alleen grote gevolgen voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor
zijnn of haar naasten. Door het progressieve beeld van de ziekte zullen personen met dementie
steedss meer afhankelijk worden van hun omgeving.

Hett geven van hulp kan voor naasten bemoeilijkt worden door bijvoorbeeld gebrek aan
ziekte-inzichtt en de aanwezigheid van gedragsstoornissen. Degenen die deze hulp aan naasten
gevenn worden ook wel mantelzorgers genoemd. Zij hebben een persoonlijke relatie met de
persoonn met dementie en nemen op vrijwillige basis een deel van de zorg op zich. De meeste
mantelzorgerss van personen met dementie zijn familieleden, dit zijn vaak partners of
buitenshuiss wonende kinderen. Twee keer zoveel vrouwen als mannen verlenen zorg. Heel
vaakk wordt een onevenredig groot deel van de zorg door één persoon verleend30, die ook wel
"centralee verzorger"33 of "primaire verzorger" 34 genoemd wordt. In de afgelopen tien jaar
heeftt tussen de 11 en 13 % van de huishoudens van ouderen een jaar lang informele hulp
ontvangen.. Het is niet bekend of de intensiteit van de informele hulp in die periode veranderd
is.. Vanwege de toenemende arbeidsdeelname van vrouwen wordt verwacht dat mensen in de
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toekomstt minder een beroep kunnen doen op informele zorg/' Dit staat op gespannen voet
mett de trend om de intramurale zorg te verminderen. Naar verwachting zal de druk op de
informelee verzorgers hierdoor toenemen.35 Zowel uit nationale als internationale studies is
geblekenn dat het geven van mantelzorg gepaard kan gaan met een hoge mate van belasting en
gezondheidsklachten.3436"411 Uit diverse studies is naar voren gekomen dat vooral depressieve
symptomenn veelvuldig voorkomen bij mantelzorgers.42'43 Daarnaast kunnen mantelzorgers de
intensievee zorg voor hun naaste niet meer combineren met hun andere verplichtingen, zoals
werkk of zorg voor het eigen gezin. Alhoewel veel mantelzorgers het moeilijk vinden om hun
naastee te laten opnemen in een verpleeghuis en soms onrealistische verwachtingen hebben
overr het volhouden van de zorg thuis, kan er uiteindelijk een moment ontstaan, waarbij
verpleeghuisopnamee onvermijdelijk is.44 Als er dan een lange wachttijd is, kan dit zowel voor
dee patiënt als diens naaste nadelige gevolgen hebben.

Opnamee in een psychogeriatrisch verpleeghuis
Eenn verpleeghuis is "een instelling voor gezondheidszorg voor patiënten die een veelal
langdurigee (niet continue systematische) medische en/of paramedische behandeling,
verplegingg en verzorging nodig hebben om hun lichamelijke en/of geestelijke invaliditeit zo
mogelijkk op te heffen of te verminderen en hun optimaal te begeleiden".45 Deze zorg kan
gegevenn worden in drie typen verpleeghuizen: 1) verpleeghuizen voor somatisch hulpbehoevendee mensen, 2) verpleeghuizen voor psychogeriatrisch hulpbehoevende ouderen
(voornamelijkk ouderen met een dementiesyndroom), en 3) gecombineerde verpleeghuizen: er
zijnn zowel afdelingen voor somatisch- als voor psychogeriatrisch hulpbehoevende ouderen.
Ditt laatste type verpleeghuis komt verreweg het meeste voor. De belangrijkste diagnose bij
opnamee in een psychogeriatrisch verpleeghuis is dementie (84,5%). Op 31 december 1999
wass de gemiddelde leeftijd van opgenomen vrouwen 83,9 jaar en voor mannen 79,5 jaar. De
gemiddeldee verblijfsduur van definitief ontslagen psychogeriatrische patiënten (inclusief
overlijden)) was 25 maanden.
Omm in een verpleeghuis opgenomen te kunnen worden is een verpleeghuisindicatie nodig.
Dezee werd veelal gesteld door de GGD of de RIAGG maar een echt indicatiebeleid ontbrak.
Vanaff januari 1989 werd het besluit indicatie-advisering van kracht, waarin werd bepaald dat
specialee indicatiecommissies zowel over indicaties voor opname in verzorgingshuizen als
verpleeghuizenn moesten adviseren. Deze commissies bestonden al voor de indicatieadviseringg voor verzorgingshuizen. Er was veel vrijheid wat betreft de samenstelling van deze
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commissies..

In 1996 besloot de overheid om voor de AWBZ een zorgonafhankelijke,

objectievee en geïntegreerde indicatiestelling in te voeren. De gemeenten kregen de
verantwoordelijkheidd om deze onafhankelijke indicatie-organen op te richten en ze moesten
vanaff 1998 operationeel zijn. Er zijn in Nederland 85 regionale indicatieorganen (RIO's), die
voorr de sector Verpleging en Verzorging adviseren over de aard, inhoud en omvang van de
zorgg die wenselijk wordt geacht. De indicatie tot opneming is vereist om voor vergoeding in
aanmerkingg te komen. Deze vergoeding valt onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten,, die vanaf 1968 in werking is. Hiernaast dienen de opgenomen patiënten een
inkomensafhankelijkee bijdrage te betalen. Bovendien is bij een aanvraag voor opname een
wilsverklaringg van de oudere vereist in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrischee Ziekenhuizen (BOPZ, 1994).48

Inn Nederland was het aantal toegelaten intramurale psychogeriatrische verpleeghuisbedden op
311 december 1991 25.234, een jaar later kwamen er 170 erkende bedden bij, vervolgens
kwamenn er jaarlijks ongeveer 1000 bedden bij.46'49"55 Op 1 januari 2000 bedroeg het totaal
aantall psychogeriatrische verpleeghuisbedden 31.503. Het gaat hierbij om het aantal erkende
plaatsenn op de peildatum. Dit aantal kan gedurende het jaar veranderen omdat gegevens over
erkenningenn niet altijd compleet zijn en met terugwerkende kracht kunnen worden
gewijzigd..

Al in 1988 ging een subsidieregeling van kracht, die het mogelijk maakte

verpleeghuiszorgg buiten de instellingsmuren te verlenen aan verzekerden met een
verpleeghuisindicatie..

In het kader van deze regeling, en vervolgsubsidieregelingen zoals

hett Zorgvernieuwingsfonds of de Zorg op maat regeling, werd aanvullende verpleeghuiszorg
inn verzorgingshuizen verstrekt {substitutieprojecten of meerzorgprojecten). Deze extramurale
verpleeghuiszorgg heeft een flinke omvang, maar die is niet in aantallen plaatsen uit te
drukken.. Voor het vaststellen van de behoefte aan psychogeriatrische verpleeghuisbedden is
jarenlangg uitgegaan van een norm gebaseerd op 1,25% van het aantal mensen van 65 jaar en
ouder.. Er vond echter eind 1999 een uitspraak in een kort geding plaats, aangespannen door
mensenn die geïndiceerd waren voor thuiszorg, die een sterke invloed had op de zorg die onder
dee AWBZ valt. Volgens deze uitspraak is niet de Staat verantwoordelijk voor de wachtlijsten,
maarr de verzekeraars.58"59 De via de AWBZ verzekerde zorg moet binnen redelijke termijn
wordenn geleverd. Dit heeft geleid tot een beleidswijziging waarbij de vraag bepalend is voor
dee capaciteit. Deze vraag moet op aantoonbare behoefte berusten, bijvoorbeeld op grond van
betrouwbaree wachtlijstgegevens.
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Wachtlijstenn voor verpleeghuisopname in Amsterdam
Inn Amsterdam was de wachtlijst jarenlang in beheer van de GG&GD, totdat in 1994 de
verpleeg-- en verzorgingshuizen gingen samenwerken en de Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorgg in de Regio Amsterdam (SIGRA) deze taak overnam. Het SIGRA
Verplegings-- en Verzorgings Plaatsingsbemiddelingsbureau (SVP) heeft als taken om een
snellee en efficiënte plaatsing van onder andere psychogeriatrische ouderen in verpleeghuizen
inn Amsterdam en Diemen te realiseren en gegevens over wachtende en geplaatste personen te
registrerenn en te verspreiden ten behoeve van beleidsvoering.

Dee indicatiestelling voor verpleeghuisopname valt sinds 1994 onder verantwoordelijkheid van
dee door de gemeente opgerichte Stichting Tot&Met, die zich bij deze beslissing baseerde op
hett advies van de RIAGG. De procedure was dan als volgt: er werd een preadvies gegeven
doorr de RIAGG (door een arts/ (sociaal)-geriater samen met een sociaal psychogeriatrisch
verpleegkundigee (SPV)), dit advies betrof zowel de noodzaak van de verpleeghuisopname als
dee urgentie van opname en de Stichting Tot&Met fiatteerde dit advies (mede namens het
zorgkantoor).. Vanaf januari 1998 indiceert de Stichting Tot&Met voor psychogeriatrische
verpleeghuisopnamee wanneer patiënten bij de RIAGG in zorg zijn. RIAGG medewerkers
gevenn nog steeds een preadvies. Na de indicatiestelling wordt de aanvraag door het SIGRA
Verplegings-- en Verzorgings Plaatsingsbemiddelingsbureau (SVP) op de geautomatiseerde
wachtlijstt geplaatst. Het aanbod van verpleeghuisplaatsen wordt gemeld bij deze stichting, die
vervolgenss een persoon van de wachtlijst selecteert. Het verpleeghuis bekijkt dan of deze
persoonn in aanmerking komt voor de plaats in het verpleeghuis.

Inn Amsterdam waren op 1 januari 1999 zestien verpleeghuizen, met 1845 psychogeriatrische
verpleeghuisplaatsen.622 In 1991, bij de start van het onderzoek naar Selectie en Wachtlijsten
inn de gezondheidszorg, was de gemiddelde wachttijd van opgenomen patiënten 14 weken '
Toenn in 1997 de gegevensverzameling van het wachtlijstproject startte (waarbij mantelzorgers
enn wachtenden vanaf aanmelding op de wachtlijst werden gevolgd), was de gemiddelde
wachttijdd van opgenomen personen eveneens 14 weken.64 De gemiddelde wachttijden van alle
wachtendenn (dus niet alleen van de geplaatsten) ligt hoger: in 1997 was dit 20 weken voor
personenn met een gemiddelde urgentie, en dit liep op tot bijna 25 weken in 1999.

" Echter,

opp basis van opname- en ontslagcijfers in 1999 zou de verpleeghuiscapaciteit voldoende
moetenn zijn. Als mogelijke oorzaak voor deze discrepantie werd aangevoerd dat er soms wel
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plaatss is in een verpleeghuis, maar de zorgbehoefte van de patiënt niet overeenkomt met de
zorgmogelijkhedenn op de betreffende afdeling ("matchingsproblemen").61

Doestellingenn en opzet van dit proefschrift
Dee doelstellingen van dit proefschrift zijn:
11

Na te gaan welke procedures en criteria worden gehanteerd bij de selectie voor
verpleeghuisopname,, aan de hand van de volgende vragen:
aa

Hoe wordt de wachtlijst gehanteerd bij de selectie voor psychogeriatrische
verpleeghuisopname? ?

bb
22

Hoe vindt de urgentiebepaling plaats?

Te onderzoeken of er sprake is van problematische wachttijden, door het beantwoorden
vann de volgende vragen:
aa

In

hoeverre

levert

dossieronderzoek

informatie

op

over

problematische

wachttijden? ?
bb

Welke negatieve en positieve ervaringen hebben mantelzorgers bij aanvang van de
wachtperiodee en welke determinanten zijn daarop van invloed?

cc

Hoe is het beloop in gezondheidsklachten vanaf aanmelding op de wachtlijst bij
personenn met dementie en hun mantelzorgers?

Dee procedures en criteria voor selectie voor verpleeghuisopname komen aan de orde in de
hoofdstukkenn 2 en 3: in hoofdstuk 2 wordt besproken hoe de wachtlijst wordt gebruikt bij de
selectiee van patiënten. Hiervoor wordt een deel van het kwalitatieve onderzoek gebruikt. Voor
ditt onderzoek werden in 1991 en 1992 hulpverleners geïnterviewd en werd aanwezig
schriftelijkk materiaal geanalyseerd. Het urgentiecriterium, dat bij het hanteren van de
wachtlijstt aan de orde komt, wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. Hiervoor wordt het
longitudinalee onderzoek gebruikt (1997-1999), waarbij van de deelnemers na aanmelding op
dee wachtlijst de dynamiek van de urgentiecodering gevolgd werd.
Dee vragen over problematische wachttijden komen in de vervolghoofdstukken aan de orde. In
hoofdstukk 4 wordt onderzocht of dossieronderzoek (1990-1992) inzicht kan verschaffen in
problematischee gevolgen van wachttijden. Hoofdstuk 5 gaat in op de ervaringen van
mantelzorgerss bij aanmelding op de wachtlijst (vanaf maart 1997), zowel negatieve
ervaringenn (belasting) als positieve ervaringen (zelfwaardering door het geven van zorg)
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komenn hierin aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt het beloop in gezondheid van personen met
dementiee en hun mantelzorgers beschreven. De gezondheid op het moment van aanmelding
opp de wachtlijst wordt vergeleken met de gezondheid zes weken na verpleeghuisopname. Van
eenn subgroep van lang wachtenden wordt het beloop in gezondheid tot een wachtduur van een
halfjaarr bekeken. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste resultaten samengevat en
bediscussieerd.. Er worden methodologische kanttekeningen geplaatst en ingegaan op de
wetenschappelijkee relevantie en de beleidsrelevantie.
Opp deze manier wordt met dit proefschrift beoogd om de 'black box' van één specifieke
wachtlijst,, namelijk de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname, transparant te
maken. .
Tenslotte:: dit proefschrift is Nederlandstalig van opzet. Hiervoor is gekozen om de typisch
Nederlandsee discussie en het beleid over wachtlijsten beter tot haar recht te laten komen.
Echter,, de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gebaseerd op tijdschriftpublicaties, die integraal
zijnn overgenomen. Dit betekent dat de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 in het Engels zijn
weergegeven.. De belangrijkste bevindingen hieruit, komen aan het einde van het proefschrift
(inn de beschouwing en in de Nederlandstalige samenvatting) aan de orde.
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Abstract t

Whenn health care resources are scarce, waiting lists may be used as a distribution measure in
orderr to enhance the fair allocation of resources through selection of patients. In this study,
thee structure and use of a waiting list for a fair selection of patients for nursing home
admissionn was studied. Qualitative research took place in two regions in the Netherlands,
wheree scarcity in nursing home care exists. Selection meetings were attended and 39 health
caree workers were interviewed. Not only did waiting list criteria like urgency and chronology
determinee the final selection decision, but also efficiency and quality of care considerations
(patients'' preferences for particular nursing homes and nursing homes' considerations of
matchingg the unit and work load). These considerations, their relative importance, and the
resultingg need for enforcement of the decision-making procedures, should be part of the
discussionn of patient selection. This acknowledges the complexity of the selection of patients.
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Introduction n
Inn the Netherlands, during the last 15 years, the selection of patients under circumstances of
scarcityy in health services has been actively discussed. Though money may still be saved by
moree efficient performance, there is general agreement that in the future demands for care will
outweighh the supply of care. In this situation two requirements have to be met: the available
caree resources should both be used efficiently and distributed fairly. Health care lawyers
discusss this fair distribution from the viewpoint of the law (all individuals are equal and as a
consequencee should have equal chance of receiving treatment), medical ethicists from the
viewpointt of morality (norms and values regarding fundamental interests of people).

Some

takee the procedural approach. They stress the need for rules in making decisions in patient
selection,, for this should diminish the chance of arbitrariness.3

4

Requirements for a fair

allocationn of health care are formulated as follows: justice in the procedures for selecting
patientss (equal patients should be treated equally) and acceptability of selection criteria. To
achievee these requirements the system of selecting patients should be objective, clear,
thoroughh and open to evaluation.1,3 The construction of a system of patient selection depends
onn the type of care being delivered.2'3 In the area of non-life threatening conditions, waiting
listss are being used as selection instruments. This is not to say that waiting lists may not have
otherr functions: institutions may use them to plan an acceptable patient mix and constant
workload,, while patients are able to prepare for an admission. Also less desirable functions
mayy be noted: the waiting list as a status symbol and/or means of pressure on policy makers.

Variouss criteria may determine the order of patients on the waiting list, like: first come-first
served,, urgent cases first, or those with greatest chance of medical success first. These criteria
reflectt different notions of distributive justice. The first come-first served criterion aims at
procedurall justice (process), while the other two aim at a fair result of the distribution
(outcome).. Priority to urgent patients reflects a "need model" of distributing health care. A
utilitariann model underlies the criterion of most chance of success, where the main goal is to
effectivelyy help as many patients as possible. The importance of the various criteria depends
onn the type of care asked for, for example in organ transplantation the chance of success is the
leadingg criterion.56 These waiting list criteria are increasingly accepted in patient selection,
thoughh not free of debate. Problems arise when waiting time is too long and criteria lose their
distinctivee properties. Also the determination of urgency or chance of success might not be
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unambiguous.. Waiting list criteria may contradict each other and should be carefully
weighed.. '

Ann area where the waiting list is being used as a selection instrument is long-stay nursing
homee care for psychogeriatric patients. This sector is one of several scarce health care
servicesservices studied in a project called "Selection and Waiting Lists". The main goal was to
investigatee the different criteria and procedures used by health care workers when selecting a
patientt for a type of care. Several decisions contribute to the selection of patients for nursing
homee care. The process starts often with the general practitioner referring the patient for
furtherr screening. Thereafter the indication for nursing home care is considered. Patients with
aa positive recommendation are added to the waiting list, the urgency of the care needed is
determinedd (but may be changed later on). The final decision is the selection of a patient from
thee waiting list for a vacancy in a nursing home. This last decision is the main focus of this
article.. Questions are: How is the waiting list organised and used? How and on what grounds
aree patients selected from the waiting list? Is there a fair selection of patients for nursing
homee care?

Nursingg home care and waiting lists in the Netherlands
Thee ageing of the population in the Netherlands is modest, compared to other European
countries.. Yet, the intramural care capacity is one of the highest in Europe.8 In the Netherlandss more than 300 nursing homes accommodate over 50 000 old and frail patients who can
noo longer be taken care of at home. They make up 2.5% of the population aged 65 years and
olderr and 10.5% of the population over 85 years. About half of the residents are admitted
becausee of a psychogeriatric disorder (in particular, dementia). Admission is open to
everybodyy provided an advisory committee has given a positive recommendation. The costs
aree covered by the AWBZ (the Exceptional Medical Expenses Act).9"10
Thee number of people admitted to nursing homes has increased in recent years and is
expectedd to increase even further." The number of patients waiting and the mean waiting time
increasedd from 1987 to 1992, but decreased since 1993 after expansion of the number of
nursingg home beds and of home care projects. In the Netherlands in 1994, 4630
psychogeriatricc patients were on a waiting list with a mean waiting time of 15 weeks. There
aree regional differences in waiting time, with a range from 8 to 23 weeks. In the absence of
changess in policy, it is expected that the number of patients waiting for nursing home
admissionn will rise.12
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Methods s
Researchh method
Becausee the interest of the study was the complex process of patient selection which was so
farr unexplored, we adopted a qualitative research method. Two different health care regions,
withh differences in the procedures of selection of patients, were studied. Fieldwork was done
inn 1991 (region A) and 1992 (region B). In 1992, region A had a waiting list with an average
off 246 patients, while region B had an average number of 309 patients waiting. In both
regionss the waiting time was somewhat over three months. Starting with participant observations,, we selected relevant staff meetings for observation, and selected our subjects for
interviews.. The interviews encompassed global questions about the procedures and specific
questionss based on the observations. In region A, the following were interviewed: 10
employeess of the Regional Institute for Ambulatory Mental Health Care (RIAGG), two
administratorss of the waiting list, four admission officials of nursing homes. Ten indication
andd urgency staff meetings and 37 selections of patients for vacancies in nursing homes were
observed.. In region B, the following were interviewed: 12 employees of the RIAGG, two
employeess of the conciliation office, one physician of the indication committee, one medical
adviserr for sickness funds and seven officials from nursing homes. Seven meetings of the
RIAGGG were observed, 12 home visits and one admissions meeting with members of the
RIAGG,, the admissions office, indication committee and officials of nursing homes were
attended.. In addition, relevant protocols and other written material were collected.

Analyses s
Alll material was transcribed and organised for analysis. A computer program for qualitative
researchh was used.13 In this program, interviews are divided into smaller segments, which are
markedd by one or more codes. In order to develop the codes, different researchers
independentlyy analysed some data. This resulted in a list of concepts and codes, that were
discussedd within the research group of the Selection and Waiting List study. Key concepts
emerged,, which made multi-site comparisons possible. The codes could either be descriptive
(acceptancee to waiting list, determination of urgency, staff meetings) or interpretative
(pressuree on decisions, differences between health care workers). The next step was to mark
everyy segment of text by codes. Thereafter, the material was analysed by making matrices in
whichh the columns contained the codes and the rows indicated different types of respondents.
Inn the cells, the relevant information for each respondent was summarised, making further.
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comparisonss possible.

Reliability was enhanced by comparison of different sources

(interviews,, protocols, observations). Interim reports were discussed within the research
group.. The final report was send to the regions under study in order to check for false
descriptionss of the daily routine.

Results s

Proceduress for admission to a nursing home
Inn order to be admitted to a nursing home, a positive recommendation is needed. The
investigationn of the patient's condition and the care-giving potential of family and professional
homee care is done by a social psychiatric nurse and a geriatrician of the RIAGG, during home
visits.. Sometimes a patient is referred to an observation clinic for further screening. The
employeess of the RIAGG give a preliminary recommendation which has to be ratified by an
indicationn committee and a medical adviser of the insurance companies. Thereafter, patients
aree admitted to the regional waiting list. The social psychiatric nurse and geriatrician also
decidee upon the urgency of the admission to a nursing home. To see at first glance what kind
off a patient is on the waiting list and what type of care is needed, additional codes are given,
forr instance for the degree of physical impairment and mental impairment.

Thee allocation from the waiting list is fundamentally differently organised in the two studied
regionss and will therefore be described separately.
-- Allocation in region A. The selection from the waiting list is organised regionally: the
admissionn office is informed by the nursing homes about a vacancy. Simultaneously the
requirementss for the patient to be selected are reported. Once a day, the responsible physician
selectss patients from the regional waiting list for the available nursing home beds. Each
nursingg home receives the name and the indication form of any patient selected for it. The
nursingg homes have the right to refuse this patient if his profile does not match the requests.
Thee nursing homes have no insight into the composition of the waiting list. In emergency
cases,, when a patient has to be admitted the same day, the nurse of the admission office
activelyy searches for a bed, by contacting different nursing homes.
-- Allocation in region B. In region B, an admissions office, set up by the nursing homes,
managess the regional waiting list. Furthermore, each nursing home has a waiting list of
patientss with a preference for their nursing home. Sometimes home visits are done by an
admissionn official of the nursing home, which makes it possible to create an individual
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priorityy list of urgent patients for different units of the nursing homes. When there is a
vacancyy the nursing home official selects a patient. It is also possible to contact the admissionss office and leave the decision to this office. The admissions office is informed about
admissions.. In emergency cases, the conciliation office actively searches for a place, just as in
regionn A.

Considerationss in patient selection in region A
Waitingg list features
Thee waiting list is always used in patient selection. Several ordering principles determine the
positionn on the waiting list. These are:
1)) The urgency code: Three broad urgency categories exist: a low urgency category (C-code)
forr patients who are on the waiting list as a precaution, a normal urgency category (B-code)
forr patients who need to be admitted in a short while and a higher urgency category for
patientss who have to be admitted soon (A2) or immediately (Al). Patients with Al code must
acceptt any available place, while patients with other codes may wait for their preferred
nursingg home. The difference between Al and A2 code is to be determined by the patient and
familyy themselves. The health care worker may advise and explain the expected differences in
waitingg time.
2)) The date of admission to the waiting list: Patients join the waiting list according to the date
off indication. The sequence for patients with an A-code is determined by the moment of
receivingg this code (instead of the date of the indication).
3)) The place of residence: Patients who stay inappropriately in hospitals or observation
clinicss are registered separately on the waiting list. These patients have a B-code and cannot
gett an A-code.
Supplyy features
Thee nursing homes not only report a vacancy, but also request a patient who needs a certain
typee of care. This is permitted because most nursing homes have divided their departments
intoo care units for mildly, moderately severe, and very severely demented patients (differentiation).. Also the average work load in a unit at one point in time is important, as there cannot
bee too many patients in wheel chairs or too many patients with behavioral disturbances. The

Thesee patients are not being treated anymore, but are merely waiting for admission elsewhere. Care in hospitals is not adequate for patients in
needd of nursing home care. Also, these inappropriately placed patients are a problem for hospitals when the capacity is limited (otherwise the
lowerr fee -agreed upon for wrong bed patients- is better than no fee at all).

31 1

Hoofdstukk 2

nursingg homes may be familiar with a patient on a waiting list, for example because of day
caree treatment in the nursing home, and may request that this patient should be selected for
theirr vacancy. They state for example: "There is room for a female moderately severe
dementedd patient; we strongly request admission of Mrs X for this vacancy". In order to keep
upp to the distinctions between units, transfers within the nursing homes are sometimes
necessary.. Since these transfers contain merely movements from moderately severe to (very)
severee units, the vacancies for waiting list patients are mostly open for mildly or moderately
severee demented patients.
Otherr features
Besidess the above formal features, other interactions also influence the allocation decision. In
ann urgent situation not only the formal procedures are followed but informal attention may be
askedd for a specific situation in order to hasten the admission. This may be done by informal
orr formal caregivers (family, community nurse), by employees of the RIAGG, or by officials
off hospitals or the nursing homes. Reasons not to increase the urgency code officially, even
thoughh it should, may be adherence to the nursing home preference of the patients. Employees
off the RIAGG may ask for special attention for particular patients during a weekly meeting
withh the employees of the admission office.
Weighingg of different features
Thee reports of vacancies by nursing homes with the requirements of the patients to be
selected,, form the starting point of the allocation decision. The manager of the waiting list
dailyy selects patients for the available beds. At first the higher urgency patients (Al and A2)
aree considered for a match. Apart from the A1-code, the preference of a patient for a
particularr nursing home is also part of this match. Next, he considers the longest waiting,
'normall urgent' patients. At the same time the inappropriately placed hospital patients are
lookedd at. Besides this waiting list information, other 'forces' may influence this first search
forr appropriate patients, for example the health care workers who have given the indication
advicee may ask special attention for inappropriately placed hospital patients. This information
iss sometimes marked on the patient's card or written on a piece of paper next to the waiting
list.. The family of a patient may have phoned constantly or the nursing homes may have
requestedd a particular patient. The manager of the waiting list tries to satisfy most of the
involvedd parties, by selecting a patient from the highly urgent list, a patient who has waited
forr a very long time and a patient from a hospital, provided that there is more than one bed
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availablee and these patients fit the demands. A decision-maker said: "Look, hospital X has the
highestt number of psychogeriatric waiting patients, so it is high time that someone gets out of
thiss hospital [..] You can imagine that such a hospital gets upset at having all these
psychogeriatricc patients waiting for admission [to nursing homes]."
Sometimess none of the highest urgent patients are selected. One day 11 patients had an A2
codee and five places were available. The observing researcher asked after the selection had
takenn place: "So none of the A2 list is being selected? The physician: No, because preferences
didd not match, except for Mrs. R. Here I considered that the woman I did select had waited
extremelyy long and wanted this nursing home badly, while the preference of Mrs. R was not
exclusivelyy for this particular nursing home." In exceptional cases, the manager contacts the
nursingg home to see if the demands may be interpreted in a flexible way.

Considerationss in patient selection in region B
Waitingg list features
Thee regional waiting list as well as the waiting lists of the nursing homes are organised
accordingg to urgency and waiting time. The urgency codes resemble the ones in region A,
thoughh patients with the A2 code here must also accept any available bed, like patients having
codee Al. However some patients with a B-code have been given a special code for higher
urgency,, while keeping their preference, thereby resembling the A2 code in region A.
Thee home visits by an official of the nursing home enable him to form an opinion about the
mostt appropriate unit for patients, thereby differentiating the patients on the waiting list.

Supplyy features.
Thee nursing homes often have different units for different types of care needed. Therefore
transferss within the nursing home are needed. Because they manage their own waiting lists,
thee nursing homes are able to assess the relative urgency of patients on the waiting lists and of
internall transfers.

Otherr features.
Besidess the formal procedures, informal ways of asking attention also exist in this region.
Afterr having met the admission official during the home visits, family may contact the
nursingg home, as may employees of the RIAGG and hospitals. There is no special category
forr hospital patients who are waiting for admission although some hospitals have made
agreementss with nursing homes for admission of their patients. Just as in region A, these
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patientss cannot get a high urgency code. In two-monthly meetings with all health care workers
involved,, special attention may be asked for long-waiting patients and patients in hospitals.
Weighingg of different features
Thee nursing homes have agreed upon criteria and procedures for allocation. For example,
thosee highly urgent and/or waiting longest should be considered first. When they have
admittedd a patient they are obliged to inform a regional agency. When admissions are not in
accordancee with the agreements, this regional agency may call the nursing home official to
accountt for his decision. In this way there is some kind of check on decisions. Apart from
thesee procedures, informal pressure on the decision-maker may influence the selection.
Familyy and health care workers may contact the nursing home (several times) to persuade the
decision-makerr to admit a particular patient. As one social psychiatric nurse said: "Well, of
coursee it is a game, a technique one uses, so to make use of all your contacts [..] Rules are
theree to be handled with flexibility every now and then." Another nurse: "I have also sometimess worked hand in glove with nursing home X [..] in order to get a highly urgent patient
intoo his nursing home of preference." The nurses admit that this 'lobbying' should be done
withh discretion, "otherwise everyone's going to scream as loud as possible for his own
patient." "

Discussion n

Considerationss in allocating nursing home care.
Evenn though, for each category of urgency, the waiting list for nursing home care is kept in
chronologicall order, patients are not selected in that order. Pope and Mays16 state that waiting
listss seldom resemble anything like a formal queue, and indeed all sorts of processes are
workingg against the idea of a queue. This could also be said of the use of waiting lists in this
study.. At first sight, urgency and chronology are the leading principles in selecting patients. In
regionn A the place of residence is also a criterion, which is a kind of efficiency justice: scarce
resourcess -in this case hospital beds- should be used as efficiently as possible, so the number
off inappropriately placed patients should be limited.5 A closer look reveals that those most
urgentt or waiting longest are seldom uniquely selected, other 'forces' also determine the
eventuall selection, and the waiting list is merely used as a "pool of work" which one would
"dipp into". The other 'forces' are the nursing homes, who consider their workload (which
becomess heavier as older and more severely handicapped patients are admitted) and the
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differentiationn of departments according to the care provided. This structuring of care is one
off the sources of tension between the nursing homes and the persons involved in the selection
off patients for nursing home care.17 In a study by Haga and Baerts, the nursing homes
admittedd patients in agreement with the priority setting by the ambulant mental health care
adviserss in 70% of the cases. The reasons for deviation were circumstances of the nursing
homes,, such as type of room free and considerations of patient population.18 This preference
forr particular patients is also mentioned by Welten and ten Dam-van Lieshout, who identified
possiblee reasons for a preference, including the wish to have a mixed patient population and
considerationn of the work load (men and less ill patients are preferred).19

Thee patient or his advocates (family, health care workers) also have a personal influence in
thee final selection, apart from their objectively determined needs and urgency (as assessed by
thee RIAGG). In part this has to do with the preference of patients for a particular nursing
home.. Except for the most urgent patients, this preference is an important guide in patient
selection.. The other part of the patients' influence, which can hardly be spoken of as a guide,
iss the ability to vocally stand up for one's case and 'cry out' for help.
Manyy considerations including, patients' needs and preferences, suppliers' requests, utilisation
off health care (inappropriately placed patients) and bargaining tactics all contribute to "a
meltingg pot for conflicting demands"."

AA fair selection?
Efficientt use of health care resources, procedural justice and acceptability of criteria are the
mainn requirements for a fair patient selection. In both regions waiting lists are used as
distributionn instruments, and urgency and chronology are considered amongst other features.
Thee use of the urgency criterion is in accordance with the recommendations of a Dutch
committeee on choices in health care, established by governmental order, who stated that
patientss with the highest urgency should be selected first.6 Also the use of the chronology
criterionn is accepted. For both criteria however, certain requirements have to be met:
consensuss on the determination of urgency, which is complex in nursing home care because
off the impact of social factors besides the objective health status of the patient, and consensus
onn the moment of admission to the waiting list.
Thee discussion on patient selection hardly pays attention to the influence of the other features
inn the final selection decision. These are an efficient use of healthcare through taking into
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considerationn the inappropriately placed hospital patients, which aims at and 'quality of care
considerations':: preferences of patients and matching of the patient's profile with the vacancy
inn the nursing home. Pressures from family or health care workers are intertwined with
urgencyy notions and with quality of care considerations. These different features may be at
oddsodds with each other, leaving us with the need for careful deliberation. In this situation,
enforcementt of the procedural aspects of decision-making might be even more important.5
Thereforee the decisions should be clear, objective and open to evaluation. In the two studied
regions,, the procedures were different, with different weaknesses in the decision-making procedures.. When the selection is organised centrally, the demand for objectivity is more easily
met.. All parties involved -RIAGG employees representing the patients, family, hospitals and
nursingg homes- have to contact or bargain with the same person of an independent institute.
Thiss may limit the frequency with which informal pressures are exerted. A disadvantage of
thee organisation in this region is the nursing homes' lack of knowledge of the sequence of
patientss on the waiting lists. As a consequence, the nursing homes tend to define the available
bedss more in terms of their own requirements than in reaction to the patients waiting for
admission. admission.
Inn the decentralised organisation, where nursing homes decide whom to admit, the biggest
threatt to justice is the lack of objectivity. Nursing homes decide, while having an interest in
thee decision. The tendency to put pressure on the nursing homes may be stronger, because the
familyy knows the official of the nursing home by means of the home visit or because the
employeee of the RIAGG deals with different officials of nursing homes. The requirement for
thee official of the nursing home to account for his decision is a way to enforce the decisionmakingg process and may limit the influence of pressure. The advantage of this organisation is
thatt nursing homes have a feeling for the type and urgency of care asked for, which enables
themm to adapt the supply.
Thee focus in the literature on waiting lists as an allocation measure obscures the fact that other
influencess play a role in the final selection decision. Therefore the demands for acceptability
off criteria and for procedural justice should be addressed not only to the waiting list, but also
too the consideration of all the features of the selection process.
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Abstract t
Criteriaa are used to prioritise patients on waiting lists for health care services. This is also true
forr waiting lists for admission to psychogeriatric nursing homes. A patient's position on these
latterr waiting lists is determined by (changes in) urgency and waiting time. The present article
focusess on the process and outcome of an urgency coding system in a fair selection of
patients.. It discusses the use of urgency codes in the daily practice of waiting list management
andd the related waiting times. Patients and their informal caregivers were followed from entry
onn the waiting list to admission to a nursing home. Caregivers were interviewed during the
waitingg period and after their relative's admission to a nursing home, and the formal urgency
codess on the waiting list were monitored. Seventy-eight of the initial 93 patients were
admittedd to a nursing home. High urgency codes were commonly assigned and the waiting
timess were shorter for patients with higher urgency codes. Negative consequences of an
urgencyy coding system, e.g., patients with less urgency not being admitted at all and patients
nott being admitted to the nursing home of their choice, could not be demonstrated. Patients
withoutt higher urgency codes were admitted after a mean waiting time of 28 weeks. It may be
questionedd whether this long waiting time is problematic, because satisfaction of the
caregiverss with regard to waiting times was not influenced by the actual waiting times. An
urgencyy coding system enables health care professionals to react to changes in the situation of
bothh patients and caregivers by adjusting urgency codes to influence the length of time until
nursingg home admission.
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Introduction n
Waitingg lists and waiting times in health care remain a topic of concern and discussion in The
Netherlandss despite the extra money spent to address the problem. This is also true for the
waitingg lists for psychogeriatric nursing home care. In 1997, for example, the mean waiting
timee to admission to such a nursing home in The Netherlands was 17.5 weeks , a period of
timee that is generally considered too long.
Waitingg lists are used to justly distribute the 'burden' of waiting and the possible health risks
off the listed persons. Three criteria are often used to obtain a fair distribution among the
scarcee health care facilities: 1) "first-come, first-serve" criterion, which aims at a fair
procedureprocedure of allocation; 2) priority for urgent cases, which aims to prevent extra damage
causedd by longer waiting times - i.e., deterioration in health status during the waiting period
mayy result in an irremediable condition or in death; and 3) those with the highest chance of
successs are selected first. In the case of organ transplantation, for example, priority is given to
thosee patients who have a higher tissue match with the donor organ. Such a distribution will
reducee the risk of transplant rejection.2 The balance between these three criteria and their
meaningg depends on the type of health care service needed.3 The first two criteria are used for
thee waiting lists for admission to a psychogeriatric nursing home, the waiting list is organised
accordingg to urgency and the distribution within urgency categories is dependent on the length
off the waiting period. Urgency codes are used in these lists to take into account not only the
sufferingg of the patient, but also the limits of his/her social situation (informal caregivers,
formall home care possibilities).4,5 The severity of the disease, therefore, does not necessarily
determinee the urgency code. A balance between the three criteria may, however, be attended
byy negative results. For instance, there is a risk of selecting only highly urgent patients when
thee waiting lists are too long. This has as a consequence that the duration of the waiting period
off the less urgent patients only increases. Another side effect of selecting justt urgent patients
mayy be that they are not allowed to await a vacancy in the nursing home of their choice.

Thiss article focuses on the process and outcome of an urgency coding system in a fair
selectionn of patients waiting for admission to a psychogeriatric nursing home. The procedure
off nursing home admission is explained below. Questions addressed in this article are: How
oftenn are higher urgency codes given? What are the reasons for the high(er) urgency? Do
higherr urgency codes result in shorter waiting times? Are non-urgent patients ever admitted?
Iss the preference for a specific nursing home taken into account? Are informal caregivers
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satisfiedd with the waiting times? This research on an urgency coding system is part of a larger
Waitingg List Project, which studies the health status course of both patients and their
caregiverss during the waiting period for psychogeriatric nursing home care. This present
longitudinall observational study includes several measurement points from patient entry on
thee waiting list to admission to the nursing home.

Method d
Setting g
Theree are more than 300 nursing homes in the Netherlands that provide care for (mainly)
elderlyy people with complex needs due to chronic somatic and/or psychogeriatric problems.
Thee latter problems generally concern individuals with dementia.6 The nursing homes can be
categorisedd into three types: somatic nursing homes, psychogeriatric nursing homes, and
combinedd nursing homes with separate departments for patients with either somatic or
psychogeriatricc problems. There are no financial constraints for nursing home admissions in
thee Netherlands since all citizens are insured for this type of care. However, a formal
indicationn for admission to a nursing home is required from a Needs Assessment Committee.
Thesee committees are organized at the municipal level. In Amsterdam, for example, the
Regionall Institutions for Ambulatory Mental Health Care (RIAGG) are involved in the
indicationn for admission to a psychogeriatric nursing home. The RIAGG assigns indications
too patients living at home and in residential homes, and only to those hospitalised patients
whoo were known to the RIAGG prior to hospitalisation.
AA patient's name is entered on a regional waiting list once the need for admission to a nursing
homee has been established by the municipal committee. The position of a patient on the
waitingg list is dependent on the urgency code and the waiting time (i.e. the date of indication).
Thee urgency code is determined by a geriatrician and a social psychiatry nurse from the
RIAGG;; they judge the severity of the situation at home and the urgency for nursing home
admission.. The criteria for the urgency codes are broadly defined and the allocation of
urgencyy codes is discussed among the team of health care professionals. Urgency codes may
changee during the waiting period: patients may be registered as having 'normal' urgency and
thenn become highly urgent or vice versa. Patients are given the highest urgency code ('1A'*)
whenn they must be admitted at very short notice and, as a result, their preference for a
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particularr nursing home is disregarded. A high urgency code ('IB'*) is given to those patients
whoo have to be admitted quickly, but then to the nursing home of their choice. Patients who
aree inappropriately staying in hospitals or observation clinics are given urgency code '2'.
Theirr preference for a particular nursing home is limited. Patients with a 'normal' urgency
codee (code '3') have to be admitted to a nursing home within the foreseeable future, but are
allowedd to wait for an opening in the nursing home of their preference. If a patient is highly
urgentt at the moment of entry on the waiting list, the reasons for the higher urgency code are
registeredd in the patient's files. If the urgency code is upgraded during the waiting period, the
regionall admissions office is informed by means of a mutation form. This form includes
informationn on the change in urgency code and reasons for the change. In Amsterdam, all
indicationss and urgency codes for nursing home admissions are registered at the Admissions
Office,, where a computerised waiting list is managed. When the Admissions Office is notified
off a vacancy in a nursing home, an office manager will determine, which patient has to be
selectedd from the waiting list. The manager takes into account the type of vacancy in the
nursingg home (place for a male or a female and whether the ward is for mildly or severely
dementedd patients), the preference of patients for a particular nursing home, the urgency
codes,, and the waiting times. Patients with the highest urgency codes are usually considered
firstfirst to see whether they "fit" the type of vacancy, then the other criteria are weighed. This
proceduree has been described in more detail elsewhere.7

Subjectss and procedure
Pairss of patients and their informal caregivers were recruited from two (out of five) RIAGGs
inn Amsterdam. Inclusion criteria for the Waiting List Project were an indication for admission
too a psychogeriatric nursing home, non-acute admission to a nursing home, presence of an
informall primary caregiver, and caregiver's ability to participate in an interview. Informal
caregiverss of patients who had received an indication for admission to a psychogeriatric
nursingg home in the period March 1997 (October 1997 at the second RIAGG) until August
19988 received a letter describing the Waiting List Project and requesting their participation.
Thee study consisted of, among other things, a number of interviews (see Measures).
Onee hundred and thirty informal caregivers were contacted when their relative was enrolled
onn the waiting list. Thirteen caregivers (9.9%) were excluded because their relatives either

** The names of these codes have been adjusted for the sake of clarity. In daily practice 1A and IB are denoted
All and A2, respectively.

43 3

Hoofdstukk 3

diedd (n=4) or had been admitted to a nursing home (n=9) before the first interview could be
conducted.. Of the remaining 117 caregivers, 22 refused to participate (18.8%) and two were
lostt because of practical reasons. The remaining 93 caregivers (79.5%) were interviewed
whenn their relative was registered on the waiting list.

Figuree 1. Scheme of interviews and dropouts of patients/respondents per interview

caregiver interviewed

Bcaregiver refused

üü patient died
D caregiver unreachable/ too ill
HH patient withdrawn from waiting list D admission to nursing home

T11

T2

T3

T4

T5

entryy to
waitingg list

4 weeks
waiting

8 weeks
waiting

26 weeks
waiting

6 weeks after
nursing home
admission n

Note:: At T2 4 persons died: 3 patients and 1 informal caregiver; at T3 the number of refusals was one less than
att T2, because at T3 this respondent's relative died.

Respondentss could choose to be interviewed at their homes, at our department, or elsewhere.
Nott only were the respondents asked structured questions in a face-to-face interview, but they
weree also given self-report questionnaires to fill in. The mean duration of the interviews was
977 min. The scheme of the initial and follow-up interviews is shown in Fig. 1.
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Thee figure also presents information on participation and dropout during the follow-up
interviews.. A total of 11 people died during the waiting period (one is not included in the
Figuree because death occurred after T4). One patient was still on the waiting list at the closure
off the data-collection period (1 January 2000). Four patients were withdrawn from the waiting
list,, two had been offered places in nursing homes; but the informal caregivers were not ready
too have them admitted; two had moved out of the area and were being cared for by informal
caregiverss not known to the investigators. Fifty-eight (62.4%) caregivers were also
interviewedd 6 weeks after their relatives had been admitted to a nursing home (T5). By that
time,, 17 people had died (11 during the waiting period and six within 6 weeks of nursing
homee admission).

Characteristicss of patients and informal caregivers
Meann age of the patients was 83.2 years (range 51-96). Most (75.3%) were women. Almost
onee third (31.2%) were living alone, 45.2% lived in an institution (old people's home or
hospital),, and 23.7% lived with their spouse or a relative. The most common cause of
dementiaa was Alzheimer's disease (54.8%); other causes included vascular disease,
Parkinson'ss disease, or combinations of diagnoses. The severity of dementia, expressed as the
amountt of psychogeriatric care needed at Tl, was mild in 32.3%, moderate in 60.2%, and
severee in 6.5%.
Meann age of the informal caregivers was 57.3 years (range 24-89). Most (61.3%) were
women.. Seventeen percent were the patient's spouse, 36.6% were daughters, and 21.5% were
sons.. Twenty-four percent co-resided with the patient. The median duration of caregiving
beforee the patients were registered on a waiting list was 3 years.

Non-respondents s
Thee Admissions Office revealed that the 130 patients whose informal caregivers participated
inn the Waiting List Project represented 52.2% of the patients registered on the waiting lists in
thee two regions during the study period. No detailed information was available on the
percentagee of patients who did not meet the inclusion criteria. The mean waiting time of our
respondentss (21 weeks) was comparable to that of patients living at home or in residential
homess in Amsterdam in 1997.
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Measures s
Dataa collection consisted of interviews with informal caregivers and analysis of patient files at
thee RIAGG. Informal caregivers were interviewed when the patient was enrolled on the
waitingg list (Tl) and were followed up, provided that the patient was still on the waiting list,
att fixed points in time during the waiting period (T2=4 weeks waiting, T3=8 weeks, T4=26
weeks)) and again 6 weeks after nursing home admission (T5). Measurement instruments on
thee health status of patients and informal caregivers are presented in Table 1.
Tablee 1. Health Status and caregiver burden measurement instruments and reliability coefficients
(currentt study, N=93).
Itemss

Cronbacffs alpha

Patient t
IDDDD

11

0.81 1

RMBPCC memory problems

7

0.61 1

RMBPCC depressive symptoms

9

0.77 7

RMBPCC disruptive behaviours

8

0.63 3

SPPIC C

99

0.83 3

CES-d d

20 0

0.92 2

MOSS health perceptions

55

0.82 2

MOSS physical functioning

66

0.79 9

MOSS mental health

55

0.88 8

MOSS role functioning

22

0.79 9

MOSS social functioning

11

Informall caregiver

IDDD:: Interview for Deterioration in Daily Living Activities in Dementia9;
RMPBC== Revised Memory and Behaviour Problem Checklist10'";
SPPIC== Self-Perceived Pressure from Informal Care scale'";
CES-d== Center for Epidemiologic Studies Depression Scale'1;
MOS== Medical Outcome Study' 4 ".

Informationn on the waiting status was gathered from the patient files at the RIAGG. Data
weree collected on indication date, date of admission to the nursing home, urgency codes, and
(reasonss for) changes in urgency codes during the waiting period.
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Analyses s
Descriptivee analyses were performed on all relevant measures. Differences between patients
withh 'normal' urgency codes and those with higher urgency codes were tested with Chisquaredd tests and r-tests. ANOVA was used to test the differences in waiting time according
too the urgency codes. All analyses were performed with SPSS 8.0.

Results s
Dynamicss in urgency codes
Tablee 2. Urgency coding at registration on the waiting list and on admission to a nursing home.

Urgencyy code

Registration waiting list
NN

1A:: Highest
IB:: High
2:: Residence

a

3:: 'Normal'
Missing g
Total l

Admission nursing home

(%)

N

(%)

19 9

(20.4) )

37 7

(47.4) )

88

(8.6) )

18 8

(23.1) )

44

(4.3) )

33

(3.8) )

62 2

(66.7) )

17 7

(21.8) )

33

(3.8) )

-93 3 (100.0) )

788

b

(83.9) )

"Residence:: inappropriate stay in hospital or observation clinic.
hh

Fifteen patients were not admitted to a nursing home for the following reasons: patient died during the waiting

periodd (n=10); patient was withdrawn from the waiting list (n=4); and patient was still on the waiting list at the
endd of the study (n= 1).

Thee distribution of the urgency codes during the first interview (registration on the waiting
list)) and on admission to a nursing home is presented in Table 2. At the moment of
registration,, 33% of the patients were given a higher than 'normal' urgency code. Seventyeightt patients were eventually admitted to a nursing home, 37.2% of whom had been given an
urgencyy code that was higher than 'normal' at the time of registration. This percentage had
increasedd to 74% by the time they had all been admitted to a nursing home.

Thee urgency code was changed to either a higher or a lower urgency code in only three of the
patientss (9.7%) who were given high or highest urgency codes at Tl. In contrast, patients who
weree given 'normal' urgency codes at Tl showed the greatest variation: of the 62 patients
assignedd 'normal' urgency at Tl, 36 (58%) experienced a change in urgency (see Fig. 2).
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Figuree 2. Dynamics in urgency codes for patients with 'normal' urgency at Tl (registration on the waiting
list,, n=62)

Reasonss for higher urgency
Fifty-eightt patients received a higher than 'normal' urgency code prior to nursing home
admission.. The reasons for these high urgency codes, as given by professional caregivers, are
presentedd in Table 3.
Differencess in health status between patients with high urgency codes (1A and IB together)
andd patients with 'normal' urgency codes (code 3) were analysed (/-tests) at the moment of
registrationn on the waiting list. The results are presented in Table 4. Differences were only
foundd for performance in activities of daily living (IDDD): performance was worse for
patientss with higher urgency codes.
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Tablee 3. Professional caregivers' reasons for higher than 'normal' urgency codes prior to nursing home
admission. .

N N (%) )

Reasons s

17 7 (29.3) )

a)) Decline health status patient
b)) Exhaustion informal caregiver

9 9 (15.5) )

c)) Residential home can no longer meet patient's needs

55

(8.6) )

15 5 (25.9) )

Combinationss of a, b, and c

(5.2) )

Otherr reasons*

33

Missing g

9 9 (15.5) )
58 8 100 0

Total l

** One informal caregiver moved abroad, one caregiver went on holiday after several years of caregiving, and one
patientt was inappropriately staying in a psychiatric hospital.

Tablee 4. Mean differences in health status and caregiver burden between situations with high/highest
urgencyy codes (n=27) and 'normal' urgency codes (n=62) at registration on the waiting list.

tt

Df f

38.1 1

-3.30* *

86 6

20.5 5

19.8 8

0.60 0

81 1

RMBPCC depressive symptoms

11.2 2

11.7 7

0.30 0

86 6

RMBPCC disruptive behaviours

4.6 6

5.0 0

-0.42 2

86 6

SPPIC C

5.4 4

5.8 8

-0.68 8

85 5

CES-d d

11.2 2

12.2 2

-0.44 4

84 4

MOSS health perceptions

64.8 8

61.0 0

0.70 0

84 4

MOSS physical functioning

65.0 0

68.7 7

-0.50 0

83 3

MOSS mental health

67.6 6

67.1 1

0.10 0

84 4

MOSS role functioning

75.0 0

80.8 8

-0.64 4

84 4

MOSS social functioning

83.7 7

89.2 2

-0.92 2

83 3

'Normal' '

High/highest t

urgency y

urgency y

IDDD D

32.0 0

RMBPCC memory problems

Patient t

Informall caregiver

IDDD;; Interview for Deterioration in Daily Living Activities in Dementia ; RMPBC= Revised Memory and
Behaviourr Problem Checklist [10.11]; SPPIC = Self-Perceived Pressure from Informal Care scale1"; CES-d=
Centerr for Epidemiologic Studies Depression Scale11; MOS= Medical Outcome Study.1415
*p<0.01 1
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UrgencyUrgency codes and (satisfaction with) waiting times
Fig.. 3 shows the results of the mean waiting times for the total number of patients admitted to
aa nursing home (n=78) and separately for patients who maintained a particular urgency code
duringg the waiting period (the "stayers"). Waiting times were also specified for each urgency
categoryy and, within each category, for the stayers and the total number of patients. The mean
waitingg times for the stayers in the 'normal' urgency group, the high urgency group, and the
highestt urgency group differed significantly (F= 19.50, df=2, p < 0.001). The mean waiting
timee after receiving a higher than 'normal' urgency code, at some moment during the waiting
period,, was 6 weeks (n=56, two missing).

Figuree 3. Waiting time (in weeks) according to dynamics in urgency (urgency codes prior to nursing home
admission). .

HH

11=40

Alll codes

||

n=78

33 regular

22 residence

HH n=49
n=l l
II

n=2 2

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HH
1BB high

1AA highest

n=6

^2^2 n=8

m g g ^ ^ ^ gg n=i8
]] n=l9
55
highest t

10 0

15 5

20 0

1BB high

22 residence

33 regular

II stayers

6.1 1

6.9 9

17.3 3

27.5 5

11 total

8.4 4

8.9 9

19.6 6

28.2 2

255

3

Alll codes
14.5 5
21.2 2

Caregiverss were asked their opinion of the waiting time 6 weeks after their relatives had been
admittedd to a nursing home. Ten (23.8%) caregivers of patients with higher than 'normal'
urgencyy codes prior to nursing home admission considered the waiting time too long. Reasons
forr this included: caregiver was exhausted (one of them considered exhaustion the reason for
hiss own admission to a sick-berth in a residential home after his spouse had been admitted to a
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nursingg home); the situation was too dangerous because of the patient's behaviour; the
patient'ss condition deteriorated; and the care in the nursing home was considered so much
betterr than that prior to admission that the caregiver wished the patient had been be able to
profitt earlier from nursing home care. Of all the informal caregivers who were interviewed
afterr their relative had been admitted to a nursing home, 22.4% perceived the waiting period
ass too long, 17.2% as too short, and 55.2 % as adequate (5.2 % had another or no opinion).
Theree was no difference in mean waiting times between the caregivers who perceived the
waitingg period as too long, too short, or good (F=0.812, df=2, p=0.45). Moreover, this opinion
didd not differ between caregivers of patients with 'normal' urgency codes prior to admission
too a nursing home and those of patients with higher urgency codes (Chi-square= 2.70, df=2,
p=0.26). .

Urgencyy codes and preferences for particular nursing homes
Off the 78 patients who were admitted to a nursing home, 29 (37.2%) were admitted to the
homee of their choice, 25 (32.1%) were not placed in the preferred nursing home, and 16
(20.5%)) did not have a preference; information on preference was missing for the remaining
eightt (10.3%) patients. The fulfilment of preferences did not differ between patients with
'normal'' urgency codes and those with higher urgency codes prior to nursing home admission
(Chi-square== 0.563, df=l, p=0.45).
Iff a patient was not placed in the home of his/her choice, the possibility of transfer to another
nursingg home could be looked into. Twenty percent of the informal caregivers wanted their
relativee transferred, one respondent was undecided about a transfer, and 76% did not want a
transfer.. Reasons for the "no transfer" included too much commotion for the patients
("removee an old tree and it will wither to death") and satisfaction with the current nursing
home. .

Conclusionss and discussion
Thee present study focussed on the use of an urgency coding system in the daily practice of
managingg a waiting list for admission to a psychogeriatric nursing home. All patients were
assignedd an urgency code at enrolment on the waiting list, which could be changed, if
necessary,, during the waiting period. At any point in time, the patient's position on the
waitingg list could be determined by the urgency code and -within this code- by the waiting
time. .
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Theree are several risks in using an urgency coding system. For example, 'normal' urgency
patientss may be passed by high urgency cases and, hence, will not be admitted to a nursing
homee or only after a very long waiting period. In addition, there is less chance of being
admittedd to the preferred nursing home when the situation becomes more urgent. The current
studyy on waiting lists for admission to a psychogeriatric nursing home showed that
high/highestt urgency codes are frequently assigned. In fact, at the moment of registration, one
thirdd of the patients were given a higher than 'normal' urgency code, a percentage that
increasedd to 74% by the time of nursing home admission.
Possiblee selection bias should be considered when interpreting these results. First, the study
includedd only those patients who had both an informal caregiver and an indication from the
RIAGGG for admission to a nursing home. This resulted in an underrepresentation of patients
livingg in institutions (hospitals, residential homes). Second, patients who were admitted at
extremelyy short notice to a nursing home were not included in the study, because their
caregiverss could not be interviewed at enrolment on the waiting list. Thus, the number of
highestt urgency patients was in fact larger and the mean waiting time shorter.

Thee urgency coding system was effective in this study, because patients coded with
high/highestt urgency were indeed admitted sooner to nursing homes. Patients with 'normal'
urgencyy codes often experienced an upgrading of their urgency code in order to hasten
admission.. Patients who maintained 'normal' urgency codes were also admitted to a nursing
home,, but with long waiting times. Long waiting times did not influence satisfaction with the
waitingg period. In fact, some caregivers even perceived the waiting period as too short. This
highlightss the fact that waiting lists for admission to a nursing home may be "special" in the
sensee that the people involved are ambivalent towards nursing home admission. The risk of
admissionn with higher urgency might be that the preference for a nursing home cannot be
honoured.. This was the case in almost one third of our nursing home admissions. This number
mayy be even higher because some caregivers no longer had a preference or had broadened
theirr preferences because the situation needed an urgent solution. Nevertheless, admission to
"not-preferred"" nursing homes was not related to urgency prior to admission. After admission
too a not-preferred nursing home a minority of informal caregivers considered transferring
theirr relative to a nursing home of preference.
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Reasonss for higher urgency codes, according to the health care professionals, are often a
declinee in the health status of the patient and/or a decline in the capabilities of the informal
caregiver.. The latter reason was also found in a national survey among nursing homes.
Exceptt for the performance in activities of daily life, the results of health status measurements
didd not show a difference between patients with higher and those with 'normal' urgency
codes.. Nor was such a difference found in the health status and experiences of burden of
informall caregivers. This may have been caused by our study design: the measurement points
weree fixed so that actual crises in the caregiving situation may have been missed. This was
truee for the patients who received a higher urgency code after our last measurement during the
waitingg period. Also, an earlier study showed that health care professionals may have
differentt opinions concerning the purpose of urgency coding, should it be used after a
situationn has escalated or should it be used to prevent escalation.7 In the latter situation,
changess in health status may be hard to demonstrate. The reasons for higher urgency codes
mayy also entail more than just health status. Criteria for assigning higher urgency codes have
nott yet been precisely defined in the field of psychogeriatric nursing home admission. Due to
this,, health care professionals can include combinations of other reasons for higher urgency
suchh as the attitudes of caregivers towards nursing home admission and other social
circumstances. .

Inn general, balancing the criteria in order to make a fair selection between patients on the
waitingg list is considered a complex activity.2'16"17 Moreover, the desirability and possibility of
developingg standardised measures to prioritise patients and to assign "points for pain" are
debatable.18'199 We mentioned earlier social factors such as the attitudes of informal caregivers
towardd nursing home admission and the willingness of informal caregivers to continue giving
care.. In order to accentuate the latter factor, the concept of a "duty to care" for one's relative
mustt still be defined.20"22 Some caregivers are ready to quit caregiving, while others resist
nursingg home admission and must be supported by health care professionals in the process
towardss nursing home admission.23 These professionals must be alert to changes in the
situationn and make use of a dynamic urgency tool, which enables them to adjust urgency
codess in order to hasten nursing home admission. Instead of accentuating the criteria, it may
bee more important to have a procedure in which the health care professionals have to account
forr and discuss their decisions.
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Inn conclusion, the negative consequences of an urgency coding system, e.g., 'normal' urgency
patientss not being admitted to a nursing home and preferences for nursing homes not being
met,, could not be demonstrated. 'Normal' urgency patients do experience long waiting times;
however,, it is open to question whether this is problematic since the dissatisfaction of
caregiverss with the waiting times was not related to actual waiting times.
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Samenvatting g
Inn dit artikel wordt de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname in een grote
stadd in de Randstad beschreven. Dit gebeurde aan de hand van literatuuronderzoek over
psychogeriatrischee wachtlijsten, een kwalitatief onderzoek waarin werd nagegaan hoe de
wachtlijstplaatsingg gebeurde; en een dossieronderzoek waarin werd nagegaan welke
kenmerkenn personen op de wachtlijst hadden, hoe lang zij moesten wachten en welke factoren
vann invloed waren op de snelheid van verpleeghuisopname. In de onderzoeksperiode werden
1111 patiënten aangemeld op de wachtlijst, waarvan 8 met een hoge urgentie. Deze laatsten
warenn allen begeleidingsbehoevend en de gemiddelde wachtduur was negen dagen. Bij de
patiëntenn

die een

gewone

urgentie voor opname hadden,

was bijna

de

helft

verzorgingsbehoevend.. De gewoon urgenten hadden een gemiddelde wachtduur van veertien
weken.. Overeenkomstig de genoemde criteria voor verpleeghuisopname, hadden patiënten die
inn ziekenhuizen of klinieken wachtten een kortere wachtduur dan gewoon urgenten die thuis
wachtten.. In vergelijking met de normen (8 weken) was de gemiddelde wachtduur (exclusief
spoedopnames)) aanzienlijk langer dan aanvaardbaar.
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Inleiding g
Inn een populatieonderzoek in Rotterdam werd geschat dat 160.000 Nederlanders aan dementie
lijden.. De prevalentie was 6,3 % (voor 55 jaar en ouder) en nam exponentieel toe met de
leeftijdd tot 43,2 % bij personen van 95 jaar en ouder. De meest gestelde diagnose was de
ziektee van Alzheimer.' Een groot deel van deze mensen wordt thuis verzorgd door informele
zorgverlenerss of mantelzorgers. Dit zijn verzorgers die een sociale relatie met de persoon met
dementiee hebben en vanwege die reden de zorg op zich genomen hebben. Het zijn ongeveer
tweee keer zo vaak vrouwen als mannen en veelal familieleden.2 In de thuissituatie kan deze
informelee zorg aangevuld worden met professionele zorg, zoals wijkverpleging, dagverzorgingg of dagbehandeling.
Wanneerr de zorg thuis niet meer voldoet of als de verwachting is dat deze zorg op termijn niet
meerr toereikend zal zijn, kan de dementerende aangemeld worden voor verpleeghuisopname.
Datt kan ook vanuit een verzorgingshuis of een ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat
redenenn voor opname kunnen zijn: grotere hulpbehoefte of gedragsstoornissen van de
dementerende377 en/of overbelasting of gezondheidsklachten bij de mantelzorgers.813
Onderzoekk levert geen consistent beeld op van de invloed van deze soorten van redenen. Zo
bleekk uit een studie, waarbij zowel patiënt- als verzorgerskenmerken werden onderzocht, geen
enkell patiëntkenmerk een voorspeller te zijn voor de kans op opname.14 Zodra er om wat voor
redenn dan ook een noodzaak tot opname is vastgesteld, kan deze niet in een kort tijdsbestek spoedgevallenn uitgezonderd - worden gerealiseerd in verband met de beperkte verpleeghuiscapaciteit.. Dementerenden met een indicatie voor verpleeghuisopname zullen daarom op een
wachtlijstt worden geplaatst.
Ookk andere sectoren in de gezondheidszorg hebben te maken met schaarste en wachtlijsten.
Dezee hebben in de jaren '90 veel aandacht gekregen, getuige het aantal rapporten en adviezen
diee over (o.a.) dit onderwerp zijn uitgebracht: Commissie Keuzen in de Zorg,15 Nationale
Raadd voor de Volksgezondheid (NRV),1618 Financieel Overzicht Zorg 1994,19 Gezondheidszorgg in Tel 5.2" In de discussie over wachtlijsten en hun nut voor planningsdoeleinden komt
eenn aantal aandachtspunten naar voren, die ook relevant zijn voor de psychogeriatrie: problemenn met vergelijkbaarheid tussen voorzieningen en regio's door verschillende methodieken
vann wachtlijstregistratie, kwaliteit van de registratie (dubbeltellingen) en de ernst van wachtlijsten.. In het stimuleringsprogramma Volksgezondheid Transparant zijn projecten gestart om
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uniformee wachtlijstregistraties en informatieoverdracht te bevorderen.2" Wat de omvang van
wachtlijstenn betreft, wordt gesteld dat informatie over de lengte en (de relatie met) de
wachtduurr nodig is. Overigens hoeft een uitbreiding van de capaciteit niet direct een
oplossingg te zijn. Er zijn initiatieven waarbij de capaciteit werd vergroot en desondanks de
wachttijdd niet minder werd; uitbreiding van de capaciteit bleek tot verruiming van de
indicatiestellingg te leiden, zodat meer mensen werden aangemeld/ 3 ' Wachtlijsten worden als
ernstigg beschouwd als er kans is op gezondheidsschade doordat de behandeling of opname te
langg uitgesteld wordt. Ook wordt gewezen op de extra psychische belasting voor patiënt en
familie.133 Hiervan uitgaande heeft de NRV het onderscheid tussen planningslijst en
"problematischee lijst" geïntroduceerd. De eerste is nodig om het zorgproces in goede banen te
leiden,, en ook voor de patiënt of de familie is een wachttijd soms wenselijk om zich voor te
bereidenn op een behandeling en/of opname. Er is sprake van een problematische lijst indien
dee wachttijd onaanvaardbaar lang wordt. Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van verschillen
tussenn aandoeningen/voorzieningen over wat onaanvaardbaar lang geacht wordt.16

Inn dit artikel staat de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname centraal. Er
wordtt nagegaan in hoeverre gegevens over de omvang van de wachtlijst en variatie in de
noodzaakk van opname inzicht kunnen geven in problematische wachttijden voor deze
voorziening.. Allereerst zal literatuur over de omvang van psychogeriatrische wachtlijsten
gepresenteerdd worden, vervolgens een kwalitatief onderzoek naar gebruik van criteria en
proceduress bij de selectie van patiënten voor verpleeghuisopname. Tot slot worden resultaten
vann een dossieronderzoek gepresenteerd.

Literatuurr over psychogeriatrische wachtlijsten
Sindss 1987 wordt de omvang van wachtlijsten voor verpleeghuizen in Nederland onderzocht
doorr het Nationaal Ziekenhuisinstituut. Daarnaast zijn er lokale initiatieven voor wachtlijstregistraties.211 Nadat de wachttijd jaren toegenomen was, daalde hij voor psychogeriatrische
verpleeghuisopnamee vanaf 1991: toen was de wachttijd gemiddeld 23 weken, in 1995 was dit
144 weken. Sinds 1992 daalde ook het aantal wachtenden: in 1992 wachtten gemiddeld 4900
mensenn op psychogeriatrische verpleeghuisopname, in 1995 waren dat er 3910. Als oorzaken
voorr deze daling werden genoemd: beddenuitbreiding, teruglopende verblijfsduur en
toenemendee substitutie van verpleeghuiszorg. De daling in wachttijden én aantallen
wachtendenn vond niet overal in Nederland plaats. Hierin waren namelijk grote verschillen
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tussenn regio's te zien. Zo varieerde in 1995 de gemiddelde wachttijd tussen regio's van 9 tot
200 weken. In vergelijking met voorgaande jaren nam ook het aantal crisisopnames ("buiten de
wachtlijst")) toe: van 7,9% van het totaal aantal opnames in 1994 naar 16% in 1995. Daarnaast
werdenn steeds meer mensen vanuit substitutieprojecten opgenomen en minder vaak vanuit het
eigenn huis, alhoewel dit in 1995 nog altijd 43% was. In datzelfde jaar was blijkens een
enquêtee van het NZi de wachtlijstpopulatie samengesteld uit de volgende urgentiecategorieën:
39%% was (zeer) urgent, 47% wachtte regulier en 14 % was uit voorzorg op de wachtlijst
geplaatst.222 In 1996 was het aantal wachtenden weer toegenomen en steeg de gemiddelde
wachttijdd naar bijna 16 weken.21
Hett College van Ziekenhuisvoorzieningen hanteerde in een recent rapport een acceptabele
wachttijdd van 8 weken voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. Ook de Vereniging voor
verpleeghuiszorgg (NVVz) gaf aan naar een maximale wachttijd van 8 weken te streven. Deze
normm was exclusief crisisopnames en personen die op de wachtlijst staan terwijl ze een
ziekenhuisbedd "verkeerd bezetten". Er werd geen argumentatie voor deze norm gegeven.2124
Uitgaandee van de totale wachtlijst voor somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg
zouu bij 30% (2.250 patiënten) sprake zijn geweest van een acceptabele wachttijd in 1995.2"

Kwalitatieff onderzoek
Inn 1991 werd in een grote stad in de Randstad onderzoek verricht naar procedures en criteria
voorr wachtlijstplaatsing voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. Hier was de verpleeghuiscapaciteitt in 1991 onvoldoende, maar die werd vanaf deze periode uitgebreid. De gemiddeldee wachtduur was in deze stad lager dan landelijk. Dit onderzoek maakte deel uit van een
groterr onderzoek "selectie en wachtlijsten in de gezondheidszorg".25 Er werden interviews
gehoudenn met 16 hulpverleners die betrokken waren bij de wachtlijstplaatsing en opname in
hett verpleeghuis. Tevens werd overleg over indicatiestellingen en urgentiebepalingen
bijgewoondd en werden jaarverslagen opgevraagd.
Dee interviews werden opgenomen en verbatim uitgetypt, van de observatiebijeenkomsten
werdenn verslagen gemaakt. Via een methode van open coderen, het materiaal samenvatten in
matricess en constant vergelijken, werd het materiaal geanalyseerd.2628 Bij de analyse is
gebruikk gemaakt van het computerprogramma Kwalitan.2'
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Resultaten n
Omm in aanmerking te komen voor een plaats (op de wachtlijst en) in een psychogeriatrisch
verpleeghuiss bleek allereerst de toestand van de patiënt van belang: was er sprake van
dementie,, of -ruimer geformuleerd- van psychogeriatrische problematiek? Een tweede
criteriumm was de mogelijkheid van thuiszorg: waren bij een bepaalde zorgbehoefte en
bepaaldee omgevingsfactoren de thuiszorgmogelijkheden (op termijn) onvoldoende? Als derde
criteriumm gold de wens van de patiënt en diens naaste. Als er wat de patiënt betreft geen
bezwaarr was en de naaste een opname wenste, kon -als ook aan de andere twee criteria was
voldaan-- de indicatie voor verpleeghuisopname gesteld worden.
Tegelijkk met de indicatiestelling werd door een hulpverlener van de RIAGG aangegeven hoe
snell een opname wenselijk geacht werd: dit gebeurde door middel van urgentiecoderingen.
Grofwegg bestonden er in de onderzochte regio 3 urgentiecategorieën: 1) hoog urgent, 2)
gewoonn urgent , 3) niet- urgent vanwege een indicatie uit voorzorg. De eerste categorie werd
nogg onderscheiden in patiënten die met spoed opgenomen dienden te worden en voor wie
derhalvee geen voorkeur voor een bepaald verpleeghuis gold en patiënten die snel opgenomen
diendenn te worden maar met een voorkeur daarbij. De belangrijkste reden voor een hoge
urgentiee was: uitvallen van mantelzorgers (door erge overbelasting, ziekenhuisopname of
overlijden).. Het feit dat de mantelzorger de zorg voor een dementerende niet meer aan kon,
hingg samen met (een combinatie van) factoren als: zware hulpbehoevendheid van de
dementerende,, onvoldoende aanvullende thuiszorgmogelijkheden of een problematische
relatiee met verzorgde. De reden voor het toekennen van een hoge urgentie kon verschillen
tussenn hulpverleners: enerzijds om escalatie van de probleemsituatie te voorkomen, anderzijds
omm een snelle verpleeghuisopname te bereiken voor personen waarbij de situatie al
onhoudbaarr was. Behalve deze urgentiecategorieën, werd er een aparte categorie gevormd
voorr patiënten die in een ziekenhuis of observatiekliniek wachtten. Een dergelijke
verblijfplaatss betekende geen hoge urgentie voor opname, maar kon vanwege de verkeerde
bedproblematiekk wel een hogere prioriteit krijgen dan thuiswachtenden met een gewone
urgentie. .

Naa plaatsing op de wachtlijst, waren de volgende criteria van belang voor de snelheid van
plaatsingg in het verpleeghuis: urgentie, verblijfplaats en wachttijd. Op de hoogst urgenten na
werdd bij deze criteria ook een "matchingscriterium" gehanteerd: de overeenstemming tussen
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enerzijdss de voorkeur van de patiënt (diens naasten) voor een verpleeghuis en anderzijds het
profiell van de vrijgekomen plaats. Hierover is elders uitgebreider gerapporteerd.30
Uitt jaarverslagen uit dezelfde periode bleek dat in deze regio de gemiddelde wachtduur in
19911 14 weken was. Tijdens de wachtperiode overleed 10 %. Vrouwen wachtten gemiddeld
ruimm 1 maand langer op opname dan mannen. In het jaarverslag werden geen gegevens over
urgentiecoderingenn en bijbehorende wachttijden verstrekt.
Dossieronderzoek. .
Inn dezelfde regio werd bij de instantie die de indicatie voor verpleeghuisopname stelde een
dossieronderzoekk verricht. Het onderzoek betrof alle personen die in februari en in september
vann het jaar 1990 werden aangemeld en bij wie vervolgens een indicatie voor
verpleeghuisopnamee werd gesteld. De volgende gegevens werden geregistreerd: leeftijd en
geslachtt van de dementerende, verblijfplaats, indicatiedatum, urgentiecodering, mate van
zorgbehoeftee zowel somatisch als psychogeriatrisch en aanwezigheid van gedragsstoornissen.
Dee zorgbehoeftecodes worden door artsen (o.a. geriaters) toegekend. Voor de somatische
verpleegbehoeftee werd onderscheid gemaakt in "licht verplegingbehoevend", "verplegingbehoevend"" en "zwaar verplegingbehoevend". De psychogeriatrische verpleegbehoefte
wordenn onderscheiden in: "begeleidingbehoevend" "verzorging-" en "verplegingbehoevend".
Dee follow-up duurde tot april 1992, op dat moment waren nog niet alle personen opgenomen
inn een verpleeghuis. Voor de analyses over de snelheid van opname (en factoren die daarmee
samenhangen)) werden alleen de gegevens van opgenomen personen gebruikt.
Err werden descriptieve analyses verricht (frequenties, correlaties) en chi-kwadraat toetsen.

Resultaten n
Kenmerkenn van aangemelde patiënten en hun wachttijd
Inn de onderzoeksperiode werden 111 personen geïndiceerd voor psychogeriatrische
verpleeghuisopname.. Na aanmelding bij de indicatiestellende instantie werd bij 51% binnen
driee maanden een indicatie gesteld, bij de overige 49% vond de indicatiestelling 4 tot 24
maandenn na aanmelding plaats. Demografische gegevens bij aanmelding op de wachtlijst
staann weergegeven in tabel 1.
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Tabell 1. Demografische gegevens bij aanmelding op de wachtlijst (N=lll).

Demografischee variabelen:

N

Leeftijd::

55

4,5 5

70-79 9

30 0

27,0 0

80-89 9

58 8

52,3 3

>90 0

18 8

16,2 2

M

33 3

29,7 7

VV

78 8

70,3 3

thuis: :

28 8

25,2 2

verzorgingshuis: :

16 6

14,4 4

groepsverzorging: :

77

6,3 3

ziekenboeg: :

66

5,4 4

observatiekliniek: :

21 1

18,9 9

ziekenhuis: :

26 6

23,4 4

77

6,3 3

< 69

Gemiddeldee leeftijd: 82,5 jr (Sd: 6,7)
Geslacht::

Verblijfsituatie: :

anders: :

Bijj aanmelding op de wachtlijst was de helft van de patiënten begeleidingsbehoeftig en bij
eenn even groot deel was sprake van licht somatische verpleegbehoefte (zie tabel 2).
Hett merendeel van de aanmeldingen (87,4 %) werd met een gewone urgentie op de wachtlijst
geplaatstt (zie tabel 3).
Opp het moment van indicatiestelling waren 8 patiënten hoog (st) urgent. Eén van hen was nog
niett opgenomen aan het einde van het onderzoek.
Dee gemiddelde wachttijd van alle geïndiceerde patiënten tot aan het einde van het onderzoek
bedroegg 17 weken. Op dat moment wachtten nog 13 patiënten, vier waren van de wachtlijst
gehaaldd en twee waren overleden. De wachttijd varieerde van 1 dag tot ruim 109 weken. Van
dee 92 patiënten (83%) die tijdens het onderzoek waren opgenomen, was de gemiddelde
wachttijdd 13 weken.
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Tabell 2. Zorgbehoefte en leeftijd bij aanmelding op de wachtlijst (N=103,8 missing).

Psychogeriatrischee verpleegbehoefte

Somatischee verpleegbehoefte

begeleidings-- verzorgings- verplegingsLeeftijd: :

behoeftig g

behoeftig g

cht t

matig g

zwaar r

11

behoef f

33

11

22

11

70-79 9

13 3

14 4

18 8

99

80-89 9

31 1

23 3

22

23 3

25 5

88

>90 0

77

88

11

99

55

22

totaal l

54 4

46 6

33

52 2

40 0

11 1

<69 9

Tabell 3. Urgentiecodering en verblijfplaats bij aanmelding op de wachtlijst.

Urgentiecodering g
voorzorj j

(%))

gewoon

(%)

hoog

urgentt

urgent

55

{%)

totaal

{%)

28 8

(25,2) )

Verblijfplaats: :
thuis s

33

20 0

verzorgingshuis s

11

15 5

16 6

(14,4) )

77

77

(6,3) )

groepsverzorging g
ziekenboeg g

11

55

66

(5,4) )

observatiekliniek k

11

20 0

21 1

(18,9) )

ziekenhuis s
anders s
totaal: :

66

(5,4) )

24 4

22

26 6

(23,4) )

66

11

77

(6,3) )

111 1

(100,0) )

97 7

(87,4) )

88

(7,2) )

Factorenn die samenhangen met de snelheid opname:
Vann de onderzochte factoren bleek alleen de urgentie significant samen te hangen met de
lengtee van de wachttijd (r=- 0,28, p=0,01). Er werden drie urgentiecategorieën onderscheiden:
hoogg (st) urgent (n=7, gemiddelde wachttijd 9 dagen, range 1 dag - 3 weken), gewoon urgent
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(n=83,, gemiddelde wachttijd 14 weken, range 1,6 -60,7 weken) en indicaties uit voorzorg
(n=2,, gemiddelde wachttijd 15 weken).

Factorenn die samenhangen met hoge urgentie.
Vóórr de indicatiestelling verbleven alle hoog (st) urgenten thuis. Bij de niet-hoog urgenten
wass dit 67%, 31% verbleef in een verzorgingshuis en 2% in een somatisch verpleeghuis. Bij
aanmeldingg op de wachtlijst hadden hoog urgenten vaker formele zorg thuis dan gewoon
urgentenn (159c versus 31 %, p =0,012). Alle hoog urgenten waren begeleidingbehoevend,
terwijll van de niet hoog-urgenten 49% begeleiding-. 47% verzorging- en 3% verplegingbehoevendd was.
Eenn overzicht van het voorkomen van gedragsstoornissen geeft tabel 4. Alleen voor een
stoornisstoornis in dag-nacht ritme was er een significant verschil tussen hoog en niet-hoog urgenten
(37,5%% versus 11,7 %, p=0.04). Er was een trend dat opstandig gedrag vaker voorkwam bij
niet-hoogg urgenten dan bij hoog urgenten {59% versus 25%, p= 0,06). Er was geen verschil in
aantall gedragsstoornissen tussen hoog en niet-hoog urgenten.
Tabell 4. Voorkomen van gedragsproblemen (gegroepeerd) bij aanmelding op de wachtlijst.

Gedragsstoornissenn

hoog

%

urgentt

gewoon

%

urgem

voor-

%

Totaal

%

N=lll

zorg

N=8 8
25,0 0

opstandigg gedrag

2

hallucinaties s
incontinentiee

4

zwerven n
stoorniss dag-

1 1

58,8 8

1,0 0

N=6
4 4 66,7 7
2 2 33,3 3

63 3 56,8 8
3 3

2,7 7

50,0 0

56 6

57,7 7

3 3 50.0 0

--

17 7

17,5 5

--

37.5 5

10 0

10.0 0

2 2 33,3 3

15 5 13,5 5

37,5 5

49 9

50,5 5

2 2 33,3 3

54 4 48,6 6

12,5 5

15 5

15,4 4

1 1 16.7 7

17 7 15,3 3

--

63 3 56,8 8
17 7 15,3 3

3

nachtritme nachtritme
depressieff gedrag

3

decorumverliess /
verwaarlozing g

1

66 6

--

N=977
57 7
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Verblijfplaatss en wachttijd bij gewoon urgenten.
Vann de opgenomen patiënten, die een gewone urgentie voor opname hadden (n=83), verbleef
43%% bij aanmelding op de wachtlijst thuis (of in het verzorgingshuis), zij wachtten gemiddeld
177 weken op opname. Er waren 38 patiënten (46%) opgenomen bij aanmelding op de
wachtlijst:: de helft in een ziekenhuis en de andere 19 in een observatiekliniek. De gemiddelde
wachttijdenn waren voor hen resp. 10,7 en 9,3 weken. De overige 9 mensen waren elders
opgenomenn (ziekenboeg of somatisch verpleeghuis), hun wachttijd was gemiddeld 24 weken
(11 onbekend).

Conclusiee en discussie
Alhoewell de gepresenteerde gegevens in de beginjaren '90 verzameld werden, zijn de
uitkomstenn door de lange wachttijden nog steeds actueel.2"1 Zowel uit het kwalitatieve
onderzoek,, het dossieronderzoek als uit de literatuur, werd duidelijk dat er op de wachtlijst
voorr psychogeriatrische verpleeghuisopname sprake was van een heterogene groep patiënten:
zijj verschilden onder andere in zorgbehoefte, urgentie en verblijfplaats. Bij de verdeling van
schaarsee verpleeghuisplaatsen werd dan ook niet alleen de wachtduur als criterium gehanteerd
maarr werden bovenstaande verschillen meegewogen. De criteria voor verpleeghuisopname,
diee naar voren kwamen in het kwalitatieve onderzoek, bleken in praktijk daadwerkelijk
gehanteerdd te worden: hoger urgenten werden sneller opgenomen dan gewoon urgenten en
patiëntenn die in ziekenhuizen of observatieklinieken wachtten werden sneller opgenomen dan
gewoonn urgenten die thuis wachtten.

Hett is opvallend dat relatief weinig patiënten bij aanmelding op de wachtlijst al zo urgent
waren,, dat zij met spoed opgenomen moesten worden (en de code hoog urgent kregen).
Patiëntenn die wel als hoog urgent werden beoordeeld, waren allen begeleidingbehoevend bij
aanmelding,, zodat daaruit niet de conclusie getrokken kan worden dat deze patiënten in een
ergg laat stadium van het ziekteproces aangemeld werden. Mogelijk is juist in het beginstadium
vann dementie de zorgverlening moeilijk: patiënten begrijpen zelf dat ze achteruit gaan en
kunnenn dan opstandig of depressief gedrag vertonen. In een later stadium kunnen patiënten
zodanigg achteruitgegaan zijn, dat ze geen gedragsstoornissen meer vertonen.11 Vooral
gedragsstoornissenn van dementerenden bleken samen te hangen met gevoelens van
overbelastingg bij mantelzorgen/2 In het dossieronderzoek werden echter niet meer gedrags67 7
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stoornissenn gevonden bij hoog urgenten dan bij minder hoog urgenten. Alleen de verstoring
vann het dag-nachtritme kwam vaker voor bij hoog urgenten. Uit een studie van Pollak en
Perlickk bleek deze stoornis samen te hangen met de kans op opname in een verpleeghuis.4 Het
wass opvallend dat bij deze onderzoeksgroep opstandig gedrag geen reden was voor een hoge
urgentiecode.. Alhoewel aangetoond is dat andere factoren, die samenhangen met het
ziektebeeldd of met verzorgerskenmerken, van invloed zijn op de kans op opname,3"13 kon in
hett dossieronderzoek geen duidelijke (directe) samenhang gevonden worden met de
wachttijd.. Wel bleken patiënten met een hoge urgentie vaker formele thuiszorg te hebben dan
niet-hoogg urgenten. De uitkomsten verdienen evenwel enige relativering. Er was sprake van
eenn kleine onderzoeksgroep met een klein deel hoog-urgenten, hetgeen de externe
generaliseerbaarheidd beperkt. Bovendien kan de onderzochte samenhang door tenminste drie
zakenn verstoord zijn. Als eerste kan de beperking van de informatie in de dossiers genoemd
worden..

De

dossiers

zijn

bedoeld

voor

de

hulpverleners

zelf

en

niet

voor

onderzoeksdoeleinden.. Sommige relevante variabelen blijken niet (systematisch) te worden
geregistreerd,, zoals de relatie van de verzorger tot de dementerende of informatie over de
belastingg van de verzorger. Zo zouden het vaker voorkomen van formele thuiszorg en van een
dag-nachtritmestoorniss bij de hoog urgenten kunnen samenhangen met ontbrekende of
overbelastee mantelzorg. Een dergelijke situatie kon in het dossieronderzoek niet onderzocht
worden.. Ook bleek uit het kwalitatieve onderzoek dat er, ondanks omschreven criteria, enige
variatiee kan zijn in de toekenning van een hoge urgentie. Een tweede punt betreft het aanbod
vann verpleeghuisplaatsen, welke van invloed is op de snelheid van opname. Zo bleek uit het
kwalitatievee onderzoek dat verpleeghuizen plaatsen beschikbaar stellen voor patiënten die aan
gespecificeerdee kenmerken voldoen (zoals geslacht of mate van hulpbehoevendheid). Een
derdee punt is het hebben van een voorkeur voor een bepaald verpleeghuis. Deze voorkeur van
(naastenn van) patiënten kan -afhankelijk van het aanbod- van invloed zijn op de snelheid van
opname.. Dit maakt dat de invloed van patiënt- en verzorgersfactoren mede bepaald wordt
doorr voorkeur en aanbodkenmerken.
Watt kan op grond van de gepresenteerde gegevens geconcludeerd worden over de ernst van
dee wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname? De Nationale Raad voor de
Volksgezondheidd spreekt van problematische wachtlijsten als een wachttijd onaanvaardbaar
langg wordt.16 Normen hiervoor zullen per urgentiecategorie opgesteld moeten worden. Het
Collegee voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) hanteert een acceptabele wachttijd van 8 weken
voorr urgent wachtenden in de thuissituatie.24 Uit het dossieronderzoek bleek dat bij regulier
thuiss wachtende personen de wachttijd (gemiddeld 17 weken) dermate hoog was dat deze
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problematischh genoemd kan worden. Ten tijde van het dossieronderzoek was de gemiddelde
wachttijdd landelijk 23 weken, in 1996 was dit bijna 16 weken.23 Een deel van de huidige
wachtendenn zal volgens deze normen van het CvZ langer dan acceptabel op de wachtlijst
staan.. Het is echter onduidelijk of deze wachttijd ook problematisch is in termen van
gezondheidsschadee voor de patiënten op de wachtlijst en/of de mantelzorgers. De dossiers
gevenn hier geen inzicht in. Inmiddels is een onderzoek gestart waarbij vanaf aanmelding op
dee wachtlijst het beloop in gezondheidstoestand van de dementerende en diens mantelzorger
onderzochtt worden in relatie tot de urgentie van verpleeghuisopname.
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Abstract t
Aims:: Institutionalising a relative is a difficult decision and often relatives have to feel
heavilyy burdened before they take such a step. Then the following delay because of waiting
listss can be too much. This paper examines the experiences of caregivers of demented patients
att the moment of registration on the waiting list for nursing home care.

Methods:: Interviews were carried out with 93 informal caregivers and an analysis was made
off the files of patients who were registered on the waiting list for nursing home admission in
Amsterdamm in 1997 and 1998. Data collection included the Interview for Deterioration in
Dailyy living activities in Dementia, The Revised Memory and Behaviour Problem Checklist,
thee Social Support List-Interaction, and three subscales of the Caregiver Reaction Assessment
(CRA)) scale.

Results:: At the moment of admission to the waiting list, half of the respondents were rather
heavilyy burdened or worse. Less severe dementia, lower age of the patient and providing more
hourss of informal care especially accounted for more negative experiences of caregivers. The
self-esteemm derived from caregiving was higher for caregivers with lower income and for
thosee who perceived the quality of the relationship with the demented person as better.

Conclusions:: The high burden levels at the moment the decision to institutionalise the patient
iss taken put a heavy claim on the energy needed to continue to care during the ensuing waiting
period.. More social support and formal home care may reduce the level of burden of
caregiving. .
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Introduction n
Thee decision to institutionalise an elderly person with dementia is a difficult one. Families
tendd to postpone it until they can no longer see an alternative. Then caregivers, often already
heavilyy burdened, are confronted with a waiting list. The Waiting List study reported on here
wass set up to measure what avoidable harm that waiting period meant for both the patient and
thee vulnerable caregiver.
Earlierr studies have shown that caregiver factors predicted institutionalisation better than
patientt factors.1"4 Especially perceived burden of informal caregivers is important in
predictingg nursing-home admission.4 Predictors of burden have been divided into
characteristicss of the patient, of the caregiver and of the caregiving context.5"6 From each of
thesee three domains factors have been identified that are predictive of burden. For example,
withinn the patient characteristics, predictors of burden are problem behaviour, disruptive
behaviour,47"100 and ADL impairments.1112 Female caregivers were more likely to experience
elevatedd levels of burden,4 and within the caregiving context, insufficient social support was
ann important predictor.8'13'14 Besides negative experiences of caregivers, there is growing
attentionn to positive experiences of caregiving.15"18 When the negative experiences of informal
caregiverss outweigh the positive experiences, admission to a nursing home may be needed.
Thiss paper examines the experiences of informal caregivers around the time when the
decisionn to register their demented relative for nursing-home admission is made.
Inn the Netherlands, in 1996 82.5% of the persons aged 75 years and over lived independently,
12.77 % lived in residential homes, and 4.8 % lived in nursing homes.19 Nursing homes provide
caree to (elderly) patients with complex care needs, due to chronic somatic and/or
psychogeriatricc problems. The latter mainly concerns patients with dementia.

In the

Netherlandss there are no financial constraints for nursing-home admissions, because all
citizenss are insured for this type of care. However, the number of nursing home beds is
limitedd and patients do need a formal indication for nursing-home admission from a Needs
Assessmentt Committee. Because the demand for nursing-home care exceeds the supply,
waitingg lists exist. The waiting periods allow informal caregivers time to prepare for the
institutionalisationn of their relative. However, in the Netherlands the waiting times are
consideredd to be too long to have only positive effects: the length of the waiting time is
uncertain,, informal caregivers may feel highly burdened, and negative health effects for
patientss and informal caregivers may occur.
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Thee mean waiting time was about 23 weeks in the early 1990s, which then decreased to 14
weekss in 1995, and increased to 17.5 weeks in 1997.21 When nursing-home admission is
urgentlyy needed even a short waiting period may be problematic, whereas, in cases of
registrationn on a waiting list out of precaution, a longer waiting period may even be desirable.
Inn this paper we concentrate on the moment of registration on the waiting list and the
experiencess of different types of informal caregivers. Our objectives are (a) to describe the
negativee and positive experiences of informal caregivers at the moment of registration of the
dementedd elderly on the waiting list for nursing home care and (b) to assess which
characteristicss of the patient, the caregiver and the caregiving context are related to the
perceivedd burden of caregivers.

Methods s

Fromm March 1997 until August 1998, caregivers of patients who were admitted to the waiting
listt were asked to participate in our Waiting List Project, which started in one region (out of
five)) in Amsterdam; from October 1997 on a second region was incorporated. In Amsterdam,
inn 1996, the number of nursing-home beds per 1,000 inhabitants aged 65 years and over was
366 (in the Netherlands 27 per 1,000). At the end of 1996, the waiting time had doubled
comparedd to three years before.22 In 1997. the mean waiting time for psychogeriatric nursinghomee admission for patients living at home in Amsterdam was 21 weeks.23 In both
participatingg regions, the Regional Institution for Ambulatory Mental Health Care (RIAGG)
wass involved in giving preliminary recommendations for nursing-home care, except for cases
inn which the need for nursing-home admission became apparent during the patient's stay in
hospital.. The preliminary recommendation was confirmed by a municipal Need Assessment
Committee.. Inclusion criteria for the Waiting List Project were: informal caregivers of
patientss with new indications for psychogeriatric nursing-home admission, who were not
acutelyy admitted to nursing homes, the caregivers had to be able (mental capacity, language)
too participate in an interview. Those who were registered as main informal caregivers at the
RIAGGG received a letter with information about the Waiting List Project; the caregivers could
refusee participation immediately or await a telephone call by the researcher who informed
themm in more depth about the project. The researcher was seconded to the RIAGG during the
dataa collection period to ensure that data stayed at the RIAGG until a signed informed consent
wass obtained. In cases of refusal, the researcher asked permission for a brief telephone
questionnaire.. If more caregivers were involved, the one most responsible and/or performing
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mostt care tasks was asked to participate. An appointment for an interview, at home or in our
department,, was made as soon as possible, was conducted by trained interviewers, and started
withh an informed-consent procedure. The mean duration of the interview was 108 min.
Caregiverss acted as proxies for the demented patient. Patient files at the RIAGG were also
analysed. .
AA research model on determinants of caregivers' experiences is presented in figure 1.
Thee four categories are described below.
Figuree 1. Determinants of caregiver experiences

Caregiverr characteristics
demographic variables
other role obligations
type and quality of
relationshipp with patient

Patientt characteristics
demographic variables
characteristics of
dementia a
co-morbidity

Caregiverr experiences:
Disrupted schedule
Loss of physical
strength h
Self-esteem

Caregivingg context
co-residency
informal care characteristics
formal care characteristics
social support
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Informall caregivers' characteristics
Demographicc characteristics, such as age, gender, education (l=low, 7=high), occupation
<l=low,, 5=high), ethnic group, and marital status were assessed during the structured
interview.. Other role obligations (paid or unpaid work, study, caregiving to another person)
weree assessed (0=no, l=yes), as well as type of relationship to the patient, and the quality of
thee relationship before the patient's disease and currently (l=bad, 5=excellent).
CharacteristicsCharacteristics of patients
Informationn on behavioural problems was collected with the Revised Memory and Behaviour
Problemm Checklist (RMBPC).24 25 This is a 24-item measure of the frequency of observable
behaviourall problems in patients with dementia. Answering possibilities ranged from 0 (never
occurs)) to 4 (occurred daily or more often in the last week). Three subscale scores were
calculatedd by summing the answering possibilities: memory problems (seven items),
depressivee symptoms (nine items), and disruptive behaviour (eight items); the Cronbach's
alpha'ss were 0.61, 0.77, and 0.63. Also, the caregivers' reaction to these behavioural
problemss was assessed, ranging from 0 (not bothered or upset at all) to 4 (extremely bothered
orr upset). The Interview for Deterioration in Daily living activities in Dementia (IDDD)2f) was
usedd to assess the actual performance of self-care and more complex activities. This
instrumentt consists of 11 concretely worded items, scored on a five-point scale: total scores
weree calculated and ranged from 0 (no help needed) to 44 (always help needed in 11
activities);; the Cronbach's alpha was 0.81. For each item of this instrument we added
questionss about whether caregivers helped with the activities when patients could not perform
themm themselves and, if so, whether caregivers felt burdened by this (0 not at all, 2 very much
burdened).. A co-morbidity list of the former Central Bureau of Statistics in the Netherlands
wass adapted for our study population.27 The adapted list contained 24 complaints, from which
thee total number of complaints was calculated.

Informationn on diagnosis and severity of dementia were collected via the patient files at the
RIAGG.. The severity of dementia was assessed by a geriatrician and based on a
categorisationn of (psychogeriatric care needs of) nursing home patients that is commonly used
inn the Netherlands. Codes are used to distinguish between mild, moderate or severely
dementedd patients.28
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Characteristicss of the caregiving situation
Co-residencyy of patients and informal caregivers was assessed during the interview as well as
thee number of hours of informal caregiving in the preceding week. We summed the formal
caree hours of different types of home help, organised voluntary help and help in residential
homes.. Use of day-care in nursing homes was assessed. The Social Support List-Interaction,
shortenedd version was used (SSL12-I).29 Total scores ranges from 1 2 - 4 8 , subscale scores
fromm 4 - 1 6 . Higher scores reflect more social support. The Cronbach's alpha was 0.87 for the
totall list, 0.64 for the subscale "everyday social support", 0.85 for "social support in problem
situations",, and 0.75 for the subscale "esteem support".
Caregiverr experiences from informal care
Onee question was used to assess overall burden: All things in the caregiving of the patient
takenn together, how burdened are you feeling at the moment? Possible replies were: not or
hardlyy burdened; somewhat burdened; rather heavily burdened; very heavily burdened; or
overburdened.. Three subscales of the Caregiver Reaction Assessment scale (CRA) were used
too assess negative and positive reactions to caregiving.1618 These subscales were 'disrupted
schedule',, which measures the extent to which caregiving interrupts usual activities or causes
eliminationn of some activities (five items, Cronbach's alpha 0.88), 'loss of physical strength',
whichh assesses caregivers' feeling of deterioration in physical health (four items, Cronbach's
alphaa 0.80), and a scale on positive experiences 'care-derived self-esteem' (seven items,
Cronbach'ss alpha 0.73). The perceived impact of caregiving was rated on a five-point Likert
scale,, ranging from strongly agree to strongly disagree. The average score was calculated for
eachh subscale (range 1-5). Higher scores reflected more negative experiences and more carederivedd self-esteem.

Samplee characteristics
Inn the study period 130 eligible informal caregivers of patients were contacted. Thirteen
caregiverss (9.9 %) were omitted because patients either died (n=4) or had been admitted to a
nursingg home (n=9) before an appointment for an interview could be made. Of the remaining
1177 patients, 22 caregivers refused to participate (18.8%) and two were omitted because of
practicall reasons. Ninety-three caregivers (79.5%) were interviewed.
Reasonss for not participating were: not interested (six), lack of time (nine), too emotional to
talkk about this matter (four), refusal without giving a reason (three). There was no difference
inn relation to patient (spouse, child, other) between the non-respondents (n=22) and the
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respondentss (n=93) (Chi square 0.55, df=2, p=0.76). Half of the non-respondents gave
informationn by telephone on overall burden during the preceding two weeks. They reported
moree overall burden than respondents (Mann-Whitney Z=-2.13, df=l, p=0.03).
Dataa analyses
Dataa were checked for accuracy, and missing data were replaced by mean (sub) scale scores
ass long as the number of missing values was small. Data were analysed using the Statistical
Packagee for the Social Sciences (version 8.0). Descriptive analyses were performed to
describee characteristics of caregivers, patients and the caregiving situation. Differences
betweenn groups were analysed with Chi-squared tests and Student's /-tests. Associations
betweenn the characteristics of the caregiver, the patient and the caregiving context, and the
caregiverr experiences were analysed with Spearman's correlations. All tests were two-sided.
Multivariatee regression analyses were performed to assess which characteristics of the
caregivers,, the patients or the caregiving situation were important in explaining variance in
caregiverr experiences. The three subscales of the CRA were used as dependent variables.
Results s

Samplee characteristics of caregivers, patients and the caregiving situation are presented in
TablesTables 1-3.

Almostt a quarter of the caregivers were living together with the demented patient. These
includedd all but one of the spouses. The other co-resident caregivers consisted of daughters
(n=3),, sisters (n=2), a niece and a grandchild. The median number of caregiver assistance in
(Instrumental)) Activities of Daily Living (IADL) was three. Most caregivers were not
burdenedd by providing these tasks (data not presented). The tasks found most burdensome
were:: shopping (25%), financial administration (20%) and cleaning (16%). Scores on the
RMBPCC revealed, that memory problems occurred most frequently. However, caregivers
weree least upset by these problems (mean emotional reaction score 1.15). They were more
upsett by disruptive behaviour (1.68) and depressive behaviour (1.93) of the demented
patients. .
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Tablee 1. Description of caregivers' characteristics (n=93).

Caregiver'' characteristics
Agee (years): mean; SD
Range e

57.3(12.3) )
24-89 9

Gender:: n (%)
Female e

57(61.3) )

Ethnicc group: n (%)
Autochthon n

811 (87.1)

Livingg situation: n (%)
Alone e

20(21.5) )

Withh spouse

411 (44.1)

Withh spouse and children

199 (20.4)

Withh other people

133 (14.0)

Livingg distance from patient: n (%)
Livingg together

222 (23.7)

<< 1 km

111 (11.8)

1-55 km

15(16.1) )

>> 5 km

455 (48.4)

Relationshipp with patient: n (%)
Spouse e

16(17.2) )

Daughter r

344 (36.6)

Son n

20(21.5) )

Otherr family

211 (22.6)

Friend d
Durationn relation (years): mean; SD
Range e

22 (2.2)
50.7(13.5) )
14-87 7

Durationn of caregiving due to memory problems
(months) )
Median n

36 6

Range e

1-180 0
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Tablee 2. Description of patient characteristics (n=93).

Patientt characteristics
Agee (years)
Meann SD

83.2

(8.8)

Rangee

51-96

Gender:: n (%)
Femalee

70

(75.3)

Alonee

29

(31.2)

Withh spouse

15

(16.1)

7

(7.5)

42

(45.2)

51

(54.8)

8

(8.6)

34

(36.6)

Mildd

30

(32.3)

Moderatee

56

(60.2)

Severee

6

(6.5)

Missingg

1

(1.1)

Residence:: n (%)

Withh other people
Inn institution
Typee of dementia: n (%)
Alzheimer'ss disease
Vascularr dementia
Otherr
Severityy of dementia: n (%)

a

IDDD :: mean; (SD)

34.17 (8.45)

b

RMBPC :: mean (SD)
Depressivee symptoms

11.27 (7.28)

Memoryy problems

20.08(5.48)

Disruptivee behaviour

4.66 (4.58)

Comorbidity y
Mediann number of diseases (range)

4

Intervieww for Deterioration in Daily living activities in Dementia.
Revisedd Memory and Behaviour Problem Checklist.
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Tablee 3. Description of characteristics of caregiving context (n=93).

Characteristicss caregiving context
Co-residency:: n (%)
Yes s

22 2 (23.7) )

No o

71 1 (76.3) )

Numberr of care tasks: median (range)

3 3 (0-11) )

Informall care hours: n (%)
1-2 2

77

(7-5) )

3-8 8

32 2 (34.4) )

9-25 5

19 9 (20.4) )

26-80 0

10 0 (10.8) )

>81 1

22 2 (23.7) )

Missing g

33

(3.2) )

Formall home care hours: n (%)
00

20 0 (21.5) )

1-3 3

16 6 (17.2) )

4-10 0

15 5 (16.1) )

>10 0

42 2 (45.2) )

Dayy care in nursing home: n (%)
Yes s

19 9 (20.4) )

No o

74 4 (79.6) )

Sociall support total scale: mean (SD)

29.09 9(6.28) )

Everydayy social support

9.977 (2.12)

Sociall support in problem situations

9.066 (2.81)

Esteemm support

10.07 7(2.55) )

Experiencess of informal caregivers and overall burden
Overall,, 9% of the informal caregivers rated themselves as not or hardly burdened, 41% were
somewhatt burdened, 31% rather heavily burdened, and 20 % were very heavily burdened or
overburdened.. The mean scores on the CRA were 3.21 (SD 1.05) for disruptive schedule;
2.688 (SD 0.98) for loss of physical strength, and 3.73 (SD 0.57) for self-esteem. Giving care
too a relative makes 65% of the informal caregivers feel good. Results of univariate analyses
onn characteristics of the caregivers, patients, and the care context in relation to caregiving
experiencess are given in Table 4.
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Tablee 4. Spearman's correlations between the characteristics of the caregivers, patients and caregiving
context,, and dimensions of caregiver experiences " (n=91 ).

Caregiverr experiences
Disrupted d

Losss of

schedule^ ^

physical l

Self-esteemd d

strength0 0
Caregiver r
Age e
Female

0.22* *
66

0.24* *

0.18 8

0.11 1

-0.03 3

-0.02 2

0.06 6

0.11 1

-0.38** *

Education n

0.02 2

0.04 4

0.05 5

Income e

-0.32** *

-0.27* *

-0.26* *

Occupation n

-0.14 4

-0.21 1

-0.18 8

-0.17 7

-0.08 8

-0.19 9

-0.27* *

-0.30** *

-0.19 9

0.41** *

0.04 4

Marriedd and living together

c

Ethnicc group (l=autochthon)
Workk and/or study
Spousee of patient

c

e

0.45** *

Currentt quality of relationship

-0.11 1

-0.19 9

0.35** *

Priorr quality of relationship

0.15 5

0.18 8

0.31** *

Patient t
-0.39** *

-0.32** *

0.08 8

-0.24* *

-0.19 9

0.02 2

-0.44** *

-0.25* *

0.02 2

0.03 3

-0.14 4

0.18 8

-0.13 3

-0.05 5

-0.15 5

0.17 7

0.12 2

-0.13 3

0.05 5

-0.05 5

-0.04 4

0.08 8

0.06 6

0.10 0

Severityy of dementia ( 0=mild, l=moderate/severe) -0.29** *

-0.04 4

0.00 0

Incontinencee e

-0.15 5

-0.18 8

-0.14 4

Co-morbidity y

-0.17 7

-0.09 9

-0.06 6

Age e
Female

ee

Residentiall home and hospital
IDDD' '
Memoryy problems
Disruptivee behaviour
Depressivee behaviour
Alzheimer'ss dementia
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Tablee 4 continued

Caregiverr experiences
Disruptedd

Loss of

11

physical

schedule

Self-esteem

strength0 0
Caregivingg context
Co-residencye e

0.53** *

Durationn of caregiving

-0.16 6

0.37** *
0.15 5

0.08 8
0.11 1

0.74** *

0.52** *

0.17 7

-0.45** *

0.30** *

-0.15 5

0.23* *

0.18 8

-0.19 9

Sociall support

-0.07 7

0.23* *

0.12 2

Everydayy social support

-0.27* *

0.41** *

0.02 2

Sociall support in problem situations

-0.07 7

0.15 5

0.08 8

0.06 6

0.11 1

0.15 5

Numberr of hours of informal care
Hourss of home care
Dayy care in nursing homes

e

Esteemm support
33

Three dimensions of the Caregiving Reaction Assessment (CRA) scale were used.

bb

Two caregivers' data on CRA were missing.

cc

Higher scores denote more negative experiences.

dd

Higher scores denote more positive experiences.

ee

Dichotomous variable: 0=no, l=yes.

ff

Interview for Deterioration in Daily Activities in Dementia

** Significant at p < < 0.05; ** significant at p < < 0.01.

Variabless from all three domains of characteristics were significantly related to negative
caregivingg experiences. For example, a higher age of the caregiver, lower income and no
otherr role activities such as work (paid or unpaid) or study were related to more negative
experiences.. Severity of dementia was the only disease characteristic that was related to
negativee experiences. The number of co-morbid conditions was not related to caregiving
experiences.. More negative experiences were found when caregivers co-resided with the
patientt and when more hours of informal care were given. These variables were highly related
too each other. Day care in nursing homes was related to more negative experiences, whereas
moree formal home care and social support were related to less negative experiences.
Moree self-esteem derived from informal care was related to caregiver characteristics only,
thesee were: lower income and a better quality of the relationship.
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Thee sample size restricted the number of variables in the multiple linear regression models.
Thus,, not all variables that were significantly related to caregiving experiences in the
univariatee analyses could be entered in the model. Since all spouses but one were living
togetherr with the patient, we did not enter this variable separately. This was also the case for
patients'' stay in hospital or residential home, which were significantly related to other
characteristicss of the caregiving situation, such as fewer hours of informal care, not-living
togetherr with the informal caregiver and more hours of formal care. In each regression
analysiss the same variables were entered. Caregivers' age and gender were entered as control
variables.. Variables were entered in blocks, following the research model (Figure J, page 75),
andd the change in F-statistic after adding a block was assessed. Dependent variables were the
followingg caregiving experiences: disruptions in daily schedule activities, loss of physical
strengthh and self-esteem derived from caregiving. The variables entered and the results of the
regressionn analyses are displayed in Tables 5-7.
Withh respect to disruptions in daily schedule, each block of variables showed a significant
changee in explained variance. Patient characteristics (age and severity of dementia) and
caregivingg context characteristics were important in explaining variance. The amount of
variancee explained was 47% in the final model.
Lesss variance could be explained in loss of physical strength and self-esteem. Lower age of
thee patient and less social support was significant in explaining variance in loss of physical
strength.. With respect to self-esteem, a lower income and a better quality of the relationship
withh the demented person predominantly explained variance. More social support contributed
anotherr 5% to the explained variance.

84 4

Hoofdstukk 5

Tablee 5. Multiple linear regression analysis of caregiver, patient and context characteristics on disruptive
schedulee of caregivers (n= 91a).

Disruptedd schedule
R"R" -change

F-change e

Caregiverr characteristics
BlockBlock 1
Age e

0.02 2

Gender r

-0.18" "

0.06 6

2.65 5

0.09 9

3.87* *

0.25 5

16.02=* *

BlockBlock 2
Incomee

-0.07

Currentt quality of relationship

0.21"

BlockBlock 3
Patientt characteristics
Age e

-0.23* *

Severityy of dementia

-0.25** *

BlockBlock 4
Caree context characteristics
Co-residency y

-0.05 5

Hourss of informal care

0.47* *

Hourss of formal care

-0.17 7

Everydayy social support

-0.10 0

Totall Rz

0.14 4

5.40** *

0.54 4
2

Totall adj. R

0.47 7

Valuess given as betas of final model, change in R", F-change.
aa

Two caregivers' information on the Caregiving Reaction Assessment (CRA) scale were missing.

** p < 0.05; * * p < 0.01
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Tablee 6. Multiple linear regression analysis of caregiver, patient and context characteristics on caregivers'
losss of physical strength (n= 91*).

Caregivers'' loss of physical strength
R~R~ -change

F-change e

Caregiverr characteristics
BlockBlock I
Age e

0.21 1

Gender r

0.04 4

0.06 6

2.72 2

0.06 6

2.78 8

0.10 0

4.62* *

0.13 3

3.60* *

BlockBlock 2
Incomee

-0.01

Currentt quality of relationship

-0.00

BlockBlock 3
Patientt characteristics
Age e

-0.31* *

Severityy of dementia

0.04 4

BlockBlock 4
Caree context characteristics
Co-residencyy

0.03

Hourss of informal care

0.01

Hourss of formal care

-0.20

Everydayy social support

-0.31 *

Totall R-

0.35 5

Totall adj. R2

0.26 6

Valuess given as betas of final model, change in R2, -change.
33

Two caregivers' information on the Caregiving Reaction Assessment (CRA) scale were missing.

*p<0.05:**p<0.0l l
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Tablee 1. Multiple linear regression analysis of caregiver, patient and context characteristics on caregivers'
selff esteem (n=91 a ).

Caregivers'' self-esteem
R** -change

F-change e

Caregiverr characteristics
BlockBlock 1
0.02 2

Age e

0.02 2

-0.13 3

Gender r

0.69 9

BlockBlock 2
IncomeIncome
Currentt quality of relationship

-0.36**
0.50**

0.23 3

12.01** *

0.00 0

0.02 2

0.05 5

.33 3

BlockBlock 3
Patientt characteristics
Age e

0.11 1

Severityy of dementia

-0.02 2

BlockBlock 4
Caree context characteristics
Co-residencyy

-0.07

Hourss of informal care

0.25

Hourss of formal care
Everydayy social support

-0.01
0.22*

0.30 0

Totall IT
2

Totall adj. R

0.20 0

Valuess given as betas of final model, change in R' ,F-change.
aa

Two caregivers' information on the Caregiving Reaction Assessment (CRA) scale were missing.

*pp < 0.05;** p < 0.01
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Discussion n
Thiss study shows the heterogeneity of informal caregivers for elderly patients with dementia:
menn as well as women, spouses as well as children and caregivers living with the demented
patientss or not. Furthermore, the involvement in caregiving (in number of caregiving hours,
helpp in IADL tasks, duration of informal caregiving) varied. The median duration of
caregivingg before the first step was taken towards psychogeriatric nursing-home admission, in
thiss case registration on a waiting list, was three years.
Thee long waiting times may be problematic for caregivers who have finally decided to have
theirr relative admitted to a nursing home. At the moment of registration on the waiting list,
halff of the caregivers already felt rather heavily burdened or even worse; spouses, caregivers
livingg with the demented patients and those caring many hours were especially subject to
moree negative experiences. The fact that some caregivers were not or were hardly burdened
showss that burden experiences are not the only reason for registration of patients on the
waitingg list. Other reasons could be anticipating on the waiting period or concerns regarding
thee quality of care in the current situation. It is possible that in some cases the informal
caregiverss did not take the initiative for registration on the waiting list but, for example,
professionalss in residential homes did. The burden experiences may be underestimated in our
study,, for the following reasons: selection bias; because non-respondents were more burdened
thann respondents, and because informal caregivers of patients who were admitted to a nursing
homee rapidly (the most urgent cases) were not included in the study.

Thee current study took place in two regions of the city of Amsterdam. In The Netherlands, the
waitingg times vary and Amsterdam has longer mean waiting times (21 weeks in 1997).23 As
farr as the generalisation of the results to other waiting lists for psychogeriatric nursing-home
caree is concerned, it should be noted that only patients with an informal caregiver were
includedd in the study, and that patients who were in hospital at the moment of admission to
thee waiting list were underrepresented. Compared to other studies with informal caregivers of
cancerr patients, the level of self-esteem derived from caregiving in our sample was lower and
thee level of negative experiences was higher.18 This was in line with our expectations, because
wee measured this at a moment when the first step towards nursing-home admission was taken.
Variancee in negative caregiving experiences was predominantly explained by patient
characteristicss and characteristics of the caregiving situation. More social support seems to
reducee the level of negative experiences. This also counts for formal care, though this applies
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merelyy to home care, for when patients received day-care facilities in nursing homes, the
caregiverss experienced more burden. Here however the causal relationship may be reversed.
Inn a recent study, the use of day-care was called an indicator of carer stress.
Caregiverr characteristics were important in explaining more positive experiences. When the
caregiverr had a lower income and perceived the relationship with the demented person as
better,, more self-esteem was derived from caregiving.
Inn the current study, the severity of dementia was the only disease characteristic that was
relatedd to negative caregiving experiences. A less severe stage of dementia was related to
moree negative experiences. Whether this is caused by more frequent behavioural problems is
unclear.. Haley and Pardo31 stated that much distressing behaviour tends to decrease in late
dementia.. Another recent study showed great individual variation in natural history of
behaviourr changes, though walking out and being brought back was typically seen in earlier
stagess of dementia.32 Disruptive behaviours, which were measured with a subscale of the
RMBPCC questionnaire, were not related to negative experiences in our study. However, the
reliabilityy of this subscale (as well as the subscale "memory problems") was moderate and
needss further attention. The absence of a relationship between other disease characteristics
andd negative caregiving experiences might be explained by the fact that caregivers have
grownn familiar with disease characteristics and have learnt to cope with them. Memory
problemss occurred frequently, but caregivers were least emotional upset by them. Also
respondentss reacted to the RMBPC questionnaire by saying that their answers would have
beenn different if we had asked them these questions a while ago. The fact that depressive
symptomss are most burdensome to caregivers has been found in other studies as well. '
Althoughh several studies found that female caregivers experienced higher levels of
burden,4'8,100 in our study no such relationship was found.

Inn conclusion, more negative caregiving experiences were related to all three domains,
especiallyy less severe dementia, lower age of the patient and more informal caregiving hours.
Moree social support and formal home care may reduce the level of burden. In this respect, the
22%% of the cases, that did not receive any formal home care deserves special attention. These
highh burden levels at the start of the waiting period for nursing-home admission partly explain
whyy the decision to institutionalise the relative is taken. It does, however, put a heavy claim
onn the energy needed to continue the care during the waiting period that is to follow.
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Abstract t
Objective: :
Too assess the deleterious effects of waiting for admission to a nursing home on the state of
healthh of patients and their informal caregivers, and on the burden of caring.

Designn and participants:
Prospectivee longitudinal study consisting of interviews with informal caregivers during the
periodd on the waiting list and after nursing home admission of the patient to a nursing home.
Analysess of patients' files on diagnosis, date of registration on the waiting list, and date of
admissionn to a nursing home.

Setting: :
Ninetyy three patients registered on waiting lists for admission to a psychogeriatric nursing
homee in two regions of Amsterdam.

Mainn results:
Seventyy eight of the 93 patients were admitted to a nursing home. The burden on the
caregiverss declined after admission of the patient but depressive symptoms did not. After 6
monthss a subgroup of 19 caregivers whose relatives were still waiting to be admitted were
interviewed.. The health of these patients remained stable during this waiting period and only
problemss in activities of daily living increased. The burden on these 19 informal caregivers
andd their state of health remained stable during the waiting period.

Conclusions: :
AA decline in the state of health and a rise in the burden on caregivers during the waiting
periodd did not occur. However, a decrease in the burden and an improvement in mental health
couldd have started earlier if patients had been admitted earlier.
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Introduction n
Inn the Netherlands the length of the waiting lists for psychogeriatric nursing home care is a
constantt concern for health policy makers, professional healthcare workers, and patients and
theirr families. " This concern focuses on the negative effects of waiting for admission.
However,, waiting lists may also have a positive effect because they give patients (and their
families)) time to prepare themselves for admission to a nursing home, or it may be reassuring
too know that the patient is "under review" and that, if something happens to the informal
caregiver,, the patient is already registered for nursing home admission. Furthermore, waiting
listss enable nursing homes to plan admissions properly. When waiting times become longer,
thee negative effects may outweigh the positive; costs are higher because of use of other
healthcaree facilities while waiting (e.g. inappropriate stay in hospital), or because informal
caregiverss are less able to combine informal care with their work.6"8 Moreover, patients and
theirr informal caregivers may experience negative health effects or feel increasingly burdened
duringg the waiting period, and the benefits of nursing home admission in terms of better
qualityy of care for the patient and decline in the burden on the caregiver may be postponed.
Thee effects of waiting times on the health of patients and their caregivers are the main focus
off this study.

Inn the Netherlands in 1996 82.5% of persons aged 75 and over lived independently, 12.7%
livedd in residential homes, and 4.8% lived in nursing homes.9 People in residential homes
havee some disabilities and/or lack of social contacts, and/or feelings of being unsafe. They
mayy use facilities of the residential home still have their own home. Nursing homes are
intendedd mainly for older people who need help with complex care needs resulting from
chronicc physical and/or psychogeriatric problems (usually dementia).10 There are different
typess of nursing homes: somatic nursing homes, psychogeriatric nursing homes or combined
nursingg homes (with different departments for patients with either physical or psychogeriatric
problems).. In the Netherlands there are no financial constraints on admission to nursing
homess because all citizens are insured for this type of care. However, patients do need a
formall referral for nursing home admission from a needs assessment committee. These
committeess are organised at a municipal level. Often the regional institutions for ambulatory
mentall health care are involved in referring patients to a psychogeriatric nursing home.
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Thee demand for nursing home care exceeds the supply, so patients requiring admission to a
nursingg home have to be put on a waiting list. Formal norms for acceptable waiting periods
havee not yet been established, but the National Association for Nursing Home Care (NVVz)
considerss a waiting period of 8 weeks to be acceptable for non-acute patients. A mean
waitingg period of 17.5 weeks in 1997 in the Netherlands4 is widely perceived as problematic.
However,, the time spent waiting can only be judged if the consequences, both positive and
negative,, are measured. This paper examines the negative health-related consequences for
patientss and their informal caregivers of a longer waiting period or postponed nursing home
admission.admission. The questions discussed are:
(1)) Does admission to a nursing home have a an effect on the health status of patients and
theirr informal caregivers?
(2)) In the subgroup of patients waiting at least 6 months, is there a decline in the state of
healthh of patients and in the perceived burden on informal caregivers and their state of
healthh during the waiting period?
Too answer these questions a longitudinal research design was adopted with four measurement
pointss during the waiting period and two measurement points after admission of the patient to
aa nursing home. This study is part of a larger Waiting List Project into the management of the
waitingg list and the burden of waiting on patients and their informal caregivers.

Methods s
Ninetyy three informal caregivers of persons registered on the waiting list for admission to a
nursingg home were recruited from two out of five regional institutions for ambulatory mental
healthh care (RIAGG) in Amsterdam. The researcher was seconded to the RIAGG during the
dataa collection period to ensure that data stayed at the RIAGG until a signed informed consent
wass obtained. This informed consent procedure was adopted after consultation of the head of
thee Department of Health Law of the University of Amsterdam and approval by the RIAGG.

Dataa collection was from March 1997 to January 2000 and consisted of analysis of patient
filess at the RIAGG and follow-up interviews with informal caregivers. The methods have
beenn reported in detail elsewhere." Respondents could choose to have the interviews at their
homes,, in our department, or elsewhere, and were held without the patients being present.
Besidess structured questions in a face-to-face interview, the respondents completed four selfreportt questionnaires. The mean duration of the interviews was 94 min.
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Analysiss focused on two categories of changes during the waiting period: (1) change in the
statee of health of the patients over time; and (2) changes in the burden on the informal
caregiverss and their state of health. Measures within these categories will be described below.
Thee Cronbach's alpha values presented here were calculated on the scores of the first
intervieww (N=93).
Ann overview of the measurement points and the measurement instruments is presented in
figuree 1.
Figuree 1. Measurement points and measurement instruments during waiting period and after nursing
homee admission.

Nursingg home admission

Waitingg list

1 1 1 1 1 1 11 V

TT

11

T ll (N=93)

T 22 (N=62)

T 33 (N=43)

T4(N=I9) )

T 55 (N=58)

T 66 (N=40)

Registration n
onn waiting list

11 month
waiting g

22 months
waiting g

66 months
waiting g

11 Vi months
afterr admission

4'/2inonths s
afterr admission

Measurement t
Instruments: :
RMBPCC (patient)
IDDDD (patient)
MOS-200 (caregiver)
CES-dd (caregiver)
SPPICC (caregiver)

RMBPC C
IDDD D
MOS-20 0
CES-d d
SPPIC C

RMBPC C
IDDD D
MOS-20 0
CES-d d
SPPIC C

RMBPC C
IDDD D
MOS-20 0
CES-d d
SPPIC C

RMBPC C

RMBPC C

MOS-20 0
CES-d d
SPPIC C

MOS-20 0
CES-d d
SPPIC C

Statee of health of patients.
Informationn on the type of dementia and severity was gathered from the patient files at the
RIAGG.. Physicians of the RIAGG based the diagnosis on their own examination or, for
example,, on assessments in geriatric wards or memory clinics. The severity of dementia was
categorisedd according to a scale used by the RIAGG and nursing homes in which the amount
off psychogeriatric care needed determines the severity.12
Thee patient's behavioural problems and performance of self-care activities were assessed by
thee informal caregivers using two measurement instruments: (1) The Revised Memory and
Behaviourr Problems Checklist (RMBPC) which consists of 24 observable behavioural
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problemss in patients with dementia and contains three subscales - memory-related problems,
depression,, and disruptive behaviour (Cronbach's alpha 0.61, 0.77 and 0.63, respectively)1314;
(2)) the Interview for Deterioration in Daily Living Activities in Dementia (IDDD) which
consistss of 11 questions on the frequency of required assistance in activities of daily living
(Cronbach'ss alpha 0.81).1?
Burdenn on informal caregivers and their state of health.
Thee burden on caregivers was assessed using the Self-Perceived Pressure from Informal Care
scalee (SPPIC), which consists of nine items.16 Respondents had to rate at on 5 point-scale
whetherr they agreed with statements such as "the situation of my ... constantly demands my
attention".. Scores were dichotomised and total scores were calculated ranging from 0 to 9
(Cronbach'ss alpha 0.83).
Symptomss of depression in caregivers were assessed using the 20-item Center for
Epidemiologicc Studies Depression scale (CES-D)17 which has been used frequently in studies
off caregivers.18"20 Respondents had to indicate on a 4-point scale (0-3) how often they
experiencedd each symptom during the previous week. Scores ranged from 0-60, with higher
scoress reflecting more depressive symptoms. A standard cut-off point of 16+ may be used to
classifyy patients at risk of developing clinical depression. Cronbach's alpha in our study was
0.92. .
Generall state of health was assessed using the following five subscales of the MOS ShortFormm Health Survey (SF-20).21 22 : health perceptions (five items, Cronbach's alpha 0.82),
physicall functioning (six items, Cronbach's alpha 0.79), role functioning (two items,
Cronbach'ss alpha 0.79), social functioning (one item), and mental health (five items,
Cronbach'ss alpha 0.88). The subscale scores were transformed to 100 point scales, higher
scoress reflecting better functioning.

Analysiss of data
Descriptivee analyses were performed on all relevant measures. Plots were made of the mean
scoress during the waiting period, and differences in mean scores between registration on the
waitingg list and after admission to a nursing home (T1-T5) were tested with paired t tests.
Thesee analyses were performed with SPSS 8.0. To examine changes during the waiting period
(T1-T4)) a standard repeated measures growth curve model was fitted to the data. The model
assumess a linear trend over time with normally distributed random effects for both slope and
intercept,, as well as independent normally distributed measurement errors. Calculations were
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carriedd out within the statistical analysis package S-PLUS 2000 using the S-PLUS mixedeffectt procedure lme.23 Missing records were removed from the analysis.
Thee level of significance was set at p < 0.01 to account for multiple testing.
Results s
Studyy sample
Informationn on the participants and drop outs during the follow up interviews is presented in
figuree 2.
Figuree 2. Scheme of patients and drop-outs.

Note:: At T2 4 persons died: 3 patients and one informal caregiver; at T3 the number of refusals was one less
thann at T2, because at T3 this respondent's relative died.
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Ninetyy three caregivers were interviewed shortly after the patients was registered on the
waitingg list (Tl). One month later (T2), 62 caregivers were interviewed; the remaining 31
weree not interviewed at T2 because patients were admitted to a nursing home (n=20), one was
withdrawnn from the waiting list, four persons died, caregivers refused (n=4), could not be
reachedd or were too ill (n=2). Nineteen caregivers were interviewed at all measurement points
duringg the waiting period (up to 6 months (T4)), by that time, 11 % had died (nine patients and
onee informal caregiver) and 60% had been admitted to a nursing home. Sixteen of the 19
respondentss who waited at least 6 months were eventually admitted to a nursing home; of the
remainingg three, one was still waiting at closure of the data collection period, one had died,
andd one was withdrawn from the waiting list.
Thee characteristics of the 93 patients and their informal caregivers at Tl (registration on the
waitingg list) are shown in tables 1 and 2 respectively.

Tablee 1 Characteristics of patients (N=93).

Patients Patients
(8.8) )

Meann age (sd)

83.2 2

Female,, n (%)

70 0

(75.3) )

Alone e

29 9

(31.2) )

Withh spouse

15 5

(16.1) )

77

(7.5) )

42 2

(45.2) )

Alzheimer'ss Disease

51 1

(54.8) )

Vasculairr Dementia

88

(8.6) )

34 4

(36.6) )

Mild d

30 0

(32.3) )

Moderate e

56 6

(60.2) )

Severe e

66

(6.5) )

Missing g

11

(1.1) )

Residence e

Withh other people
Inn institution
Typee of dementia

Other r
Severityy of dementia
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Tablee 2 Characteristics of informal caregivers (N=93).

Informall caregivers
Meann age (sd)

57.3 3 (12.3) )

Female,, n (%)

57 7

(61.3) )

Spouse e

16 6

(17.2) )

Daughter r

34 4

(36.6) )

Son n

20 0

(21.5) )

Otherr family

21 1

(22.6) )

22

(2.2) )

22 2

(23.7) )

Relationshipp with patient,n(%) )

Friend d
Co-residencyy with patient,n(%) )

Changess in state of health and perceived burden between registration and admission
Tablee 3 shows differences in the state of health of patients and their informal caregivers for
thee 58 respondents who were interviewed at registration on the waiting list (Tl) and 6 weeks
afterr admission to the nursing home (T5).
Tablee 3 Differences in health status and perceived burden between registration on the waiting list (Tl)
andd admission in a nursing home (T5): results on paired t-tests.

——

—
Mean

-

"

Patientss

Mean

SD

SD

Memoryy problems (RMPBC)

20.90

4.81

18.90

6.25

51

2.56

Disruptivee behaviour (RMBPC)

4.86

4.20

2.02

2.89

56

5.12*

Depressivee symptoms (RMBPC)

11.75

7.40

6.27

5.11

56

6.30*

Healthh perceptions (MOS-20)

65.64

20.97

65.36

23.07

55

0.11

Physicall functioning (MOS-20)

68.48

28.81

60.91

32.43

55

1.95

Rolee functioning (MOS-20)

80.91

35.34

80.00

38.01

55

0.20

Sociall functioning (MOS-20)

87.92

20.13

84.15

22.99

53

1.14

Mentall health (MOS-20)

65.67

21.54

69.09

20.36

55

-1.25

5.72

2.53

4.02

2.47

54

5.49*

12.63

9.00

10.96

9.63

54

1.50

Caregivers s

Perceivedd burden (SPPIC)
Depressivee symptoms (CES-d)

** p < < 0.01 Note: higher scores reflect more negative outcomes, except for MOS subscales where higher scores
denotee more positive outcomes.
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Depressivee symptoms and disruptive behaviour occurred significantly less frequently in
patientss after admission to the nursing home than at the time of registration on the waiting list.
Threee months after T5, paired t tests (n=33) showed no significant difference between T5 and
T66 on the RMBPC subscales.
Withh regard to changes in the burden on informal caregivers, the mean score on the SPPIC
declinedd significantly after admission of the patient to a nursing home. This was the case for
thee total group of caregivers, for the subgroup who lived with the patients {t= 4.49,
df=12,p=0.001)) and for the subgroup who did not live with the patient (r=4.00, df= 40,
p<0.001).. However, for informal caregivers who cared for < 5 hours a week there was only a
trendd in the decline in the burden (r=2.12, df =15, p=0.05). No change was seen in depressive
symptomss and general state of health of caregivers after admission of the patient to a nursing
homee compared with registration on the waiting list, nor was there any change in the
percentagee of caregivers who were at risk for developing depression (37% at Tl v 27.8% at
T5;; Chi-square= 2.37, df=l, p=0.12). Three months after T5 (that is, 4.5 months after
admissionn to a nursing home) there were no changes between T5 and T6 in caregivers except
forr mental health which showed an improvement at T6 (f=-2.71, df= 37, p=0.01).
Effectt on state of health and burden on caregivers of long waiting period
Nineteenn patients were still on the waiting list 6 months after registration. In seven cases
(37%)) the informal caregivers lived with the patient and 74% of the informal caregivers were
women.. Table 4 presents mean scores on the questionnaires at each assessment during the
waitingg period for this subgroup of 19 patients.
Thee repeated measurement analysis used takes into account the dependency in measurements
withinn an individual and differences between individuals at baseline measurement. Individual
changess over time were analysed. The growth curve model assumes a linear trend. This model
wass fit using all available data given by patients who participated in all interviews during the
waitingg period (n=19).
Evaluationn consisted of testing the mean growth curve slope fit by the model. Only for
activitiess of daily living problems was a significant increase found over time, given the
assumedd model ((5=0.19, df=56, p < 0.0001). Using the same growth model, there was
marginall evidence of an increase in CES-d scores over time (fi=0.12, df=54, p=0.03).
However,, it must be kept in mind that this result occurs in the context of a repeat-testing (over
100 tests) on the same small dataset which may equally well explain this result.
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Noo significant differences were found during the waiting period in the general health of
caregiverss (assessed by the five subscales of the MOS-20) and the perceived burden of caring
onn them.
Tablee 4 Course in health status and perceived burden in long waiting patients and their informal
caregiverss (N=19).

fïï

T2

Mean n SDD

Patients s

T3

Mean

SD

Mean

T4
SD D Mean n

SD D

IDDD D

33.11 1

(8.13)) 34.42

(6.50) 36.79

(5.51) ) 38.26 6 (4.86)** *

RMPBC-- mem

20.53 3

(6.02))

19.89

(5.61)

19.06

(5.93) ) 20.26 6 (4.86) )

RMBPC-- dis

3.45 5

(3.31))

2.54

(4.31)

1.43

(2.81) ) 0.71 1 (2.17) )

RMBPC-- dep

8.26 6

(5.98))

5.30

(6.17)

3.27

(4.99) ) 1.09 9 (3.0) )

Caregivers s
MOS-- health perc

59.44 4 (16.62)) 57.11

(17.66) 56.11

(19.44) ) 52.78 8 (22.83) )

MOS-- physical

54.63 3 (31.21)) 42.59

(32.45) 50.00

(37.05) ) 44.74 4 (30.96) )

MOS-- role

75.00 0 (39.30)) 65.79

(47.30) 47.22

(49.92) ) 68.42 2 (41.53) )

MOS-- social

77.76 6 (29.81)) 74.74

(30.44) 65.88

(27.17) ) 73.68 8 (27.53) )

MOS-- mental health 59.56 6 (14.90)) 58.74

(15.72) 57.33

(20.53) ) 53.89 9 (14.44) )

SPPIC C

6.06 6

(1.92))

6.06

(2.10)

5.44

(3.15) ) 6.58 8

(1.89) )

CES-d d

15.67 7

(8.36))

14.42

(9.76)

15.61

(10.28) ) 18.32 2

(8.75)* *

Note:: higher scores reflect more negative outcomes, except for MOS subscales where higher scores denote more
positivee outcomes.
Tl== Admission on waiting list; T2= one month later; T3= two months later; T4= half a year on the waiting list.
IDDDD = Interview for Deterioration in Daily living activities in Dementia;
RMBPC== Revised Memory and Behaviour Problem Checklist, with subscales "mem" = memory-related
problems;; "dis" = disruptive behaviour; and "dep" = depressive symptoms;
MOS== Medical Outcome Study - 20 item version, with subscales: health perceptions, physical health, role
functioning,, social functioning, and mental health;
SPPICC = Self-Perceived Pressure from Informal Care Scale;
CES-dd - Center for Epidemiology Scale - depression.
*** change T l - T 4 p < 0.01
** change T l - T 4 p < 0.05
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Discussion n
Thee impact of nursing home admission on the state of health and the perceived burden on
themm was assessed first at six weeks after admission of the patient. At this time only the
burdenn of caring declined compared with the time when patients were enrolled on the waiting
list;; general state of health and the level of depressive symptoms did not change. After a
furtherr 3 months most health status measurements and the perceived burden remained the
same.. Only the mental health of informal caregivers, assessed with a subscale of the MOS,
improved.. However, one aspect of mental health - that is, depressive symptoms - did not
decline.. The persistently raised levels of depression in caregivers after admission of the
patientss to a nursing home has been found in other.24'25 Zarit and Whitlach24 found that
feelingss of overload and tension decreased after admission of the patient to a nursing home,
butt high levels of anxiety and depression remained or increased. They stressed the difficulty
off making the decision to institutionalise a relative. To assess improvements in health a longer
followw up period might be needed.

Thee frequency of memory problems in patients as reported by informal caregivers showed no
significantt change after admission to a nursing home, but the occurrence of depressive
symptomss and disruptive behaviour declined. Possible bias by taking proxies as informants on
thiss subject may have influenced these results. Informal caregivers might have given socially
desirablee answers: they may have wanted patients to be functioning better in the nursing
homes.. However, we tried to address this problem by using questionnaires on patients'
problematicc behaviours and activities of daily living performance which assess observable
behaviour.1"'155 The ratings of proxies appear to be more accurate when concrete and
observablee information was asked for. 6 Another explanation for better functioning of patients
mayy be that they have fewer opportunities for disruptive behaviour such as acting dangerously
orr destroying property in the nursing homes; professionals in nursing homes are more
experiencedd in coping and preventing disruptive behaviour of patients, doors are locked to
preventt wandering, and dangerous items are not within easy reach.

Nineteenn patients (20%) were still waiting to be admitted 6 months after registration on the
waitingg list. This waiting period is generally considered unacceptably long. The most serious
eventt to happen during the waiting time could be premature death. In our study 12% (10
patientss and one informal caregiver) died during the waiting period. A survey among nursing
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homess showed that the number of deaths during the waiting period increased to 39% in 1997.
Thee authors suggested a relation between longer waiting times and death rates. However, it is
openn to question whether nursing home admission could have prevented the deaths. In our
studyy 10% died within 6 weeks of admission to the nursing home and another 12% of the total
samplee died in the following 3 months. Analysis on health status measurements in these
patientss who had been on the waiting list for more than 6 months showed that their memory
problems,, disruptive behaviour, and depressive symptoms remained stable. The performance
off (instrumental) activities of daily living declined during the waiting period. This is
consistentt with reports in the literature: complex activities are impaired first and basic selfcaree activities are impaired later."

Informall carers of patients with dementia are known to be burdened or to experience
deleteriouss effects on their health.2832 Different models have been proposed in the literature to
describee the course of mental health of caregivers over time. A longer duration of caring
couldd lead to "wearing out" of caregivers in the "wear and tear model", and in the "adaptation
model"" the mental health of caregivers declines initially but is regained later on.3" In the "trait
model"" caregivers show a stable pattern of mental health due to pre-existing coping skills.27
Thee difficulty with the validation of these models is that information on the mental health of
caregiverss before they start giving care is often lacking. This is also the case in our study.
Furthermore,, patients were admitted to nursing homes during the waiting period which
resultedd in only a small sample of caregivers with a waiting period of 6 months. Although
theree was a trend towards increasing depressive symptoms, the general state of health and
perceivedd burden of caregivers was generally fairly stable during the waiting period, which
mightt support the adaptation model. A survivor effect may explain the fact that major health
effectss were not found, because the healthiest caregivers may have been the ones who
continuedd to give care until 6 months after registration on the waiting list. The stable pattern
off perceived burden and state of health should not be interpreted as an absence of serious
problems-forr example, the high levels of depressive symptoms in caregivers deserve further
attention.. In our sample mean depression scores are higher than in elderly persons in the
community344 or in a healthy sample of persons with comparable age.

High levels of

depressivee symptoms in caregivers are a consistent finding in the literature. ' ' The finding
inn other studies that women are more depressed than men could not be replicated in this study.
Thee general state of health of our sample was worse than in elderly people in the community
forr health perceptions and psychological health, but not for social functioning.22 Informal
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caregiverss are considered to feel restricted in social activities, but this might not apply in our
samplee since most of the informal caregivers were not living with the patient.
Inn interpreting the results it should be pointed out that the number of patients with a long
waitingg times was small and that drop outs were inevitable because of admission to a nursing
home.. Biases may have occurred by recruiting respondents at the RIAGG; patients who were
referredd for nursing home admission while they were in hospital were underrepresented in this
study,, and patients who were admitted acutely could not be interviewed. However, this may
nott be a problem because the latter had not been waiting and patients in hospitals had not yet
beenn admitted to the nursing homes but had received hospital care. The strength of our study
wass the longitudinal research design with multiple measurements of the state of health of
patientss and their caregivers, as well as the perceived burden of caring on the caregiver.
Inn conclusion, the deleterious effects on health of a long waiting period, on the one hand, and
off delayed admission to a nursing home, on the other, were not unequivocal. Although
patientss died during the waiting period, even more died after nursing home admission. The
problemss in (instrumental) activities of daily living of patients increased during the waiting
period,, but the perceived burden and state of health of caregivers remained the same. On the
basiss of this study we conclude that negative effects of waiting may better be described in
termss of undesirable postponement of improvement resulting from admission to a nursing
home;; patients showed less disruptive behaviour and fewer depressive symptoms.
Furthermore,, the perceived burden and. in the long term, the mental health of informal
caregiverss improved. A policy that encourages home care and aims to keep patients out of
healthcaree institutions for as long as possible should therefore be carefully scrutinised for
deleteriouss effects on health.
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Inleiding g
Ditt

proefschrift

beschrijft

onderzoek

naar

de

wachtlijst

voor

psychogeriatrische

verpleeghuisopname.. Enerzijds werd bestudeerd hoe hulpverleners de wachtlijst gebruiken bij
hett selecteren van patiënten voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis, anderzijds
werdenn de gevolgen van het staan op een wachtlijst voor mensen met dementie en hun
mantelzorgerss onderzocht. Hiertoe werd het beloop in gezondheid (van mensen met dementie
enn hun verzorgers) en in ervaren belasting (van verzorgers) vanaf aanmelding op de wachtlijst
tott ruim vier maanden na verpleeghuisopname nagegaan.
Err is verslag gedaan van drie onderzoeken: 1) een kwalitatief onderzoek naar selectie van
patiëntenn voor psychogeriatrische verpleeghuisopname, waarbij de gegevensverzameling
bestondd uit interviews met hulpverleners en observaties van besluitvormingsbijeenkomsten;
2)) een dossieronderzoek naar problematische wachttijden; en 3) een prospectief, longitudinaal
onderzoekk naar ervaren belasting van mantelzorgers van patiënten die op de wachtlijst staan
enn het beloop in gezondheidstoestand van zowel de patiënten als hun mantelzorgers. Deze
mantelzorgerss werden, afhankelijk van de wachttijd, vier keer geïnterviewd tijdens de
wachtperiodee (tot een wachttijd van een half jaar) en twee keer na verpleeghuisopname (tot
vier-en-een-halvee maand na verpleeghuisopname). De verzorgers verstrekten ook informatie
overr de patiënten. Bovendien werd het beloop in wachtlijststatus bestudeerd aan de hand van
dee dossiers van instellingen die adviseerden over de verpleeghuisopname en die het contact
mett de patiënt en diens familie tijdens de wachtperiode onderhielden. Na verpleeghuisopname
werdd informatie over de patiënten in de desbetreffende verpleeghuizen opgevraagd.
Inn dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen besproken, aan de hand van de
onderzoeksvragen.. Tevens worden methodologische aspecten en de relevantie bediscussieerd.

Belangrijkstee bevindingen en conclusies
11 Welke procedures en criteria worden gehanteerd bij de selectie van patiënten voor
schaarsee psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen?
Bijj de selectie voor verpleeghuisopname vormt de wachtlijst een belangrijk instrument
(hoofdstukk 2). Bij het hanteren van wachtlijsten zijn drie beslissingen van belang: 1) wie
komenn er op de wachtlijst (de indicatiestelling), 2) in welke volgorde komt men op de
wachtlijstt (de urgentiebepaling), en 3) hoe worden patiënten van de wachtlijst geselecteerd?
Dee verantwoordelijkheid voor deze beslissingen is gedurende de jaren waarin de onderzoeken
110 0

Hoofdstukk 7

hebbenn plaatsgevonden gewisseld. Alhoewel de wachtlijst een belangrijk instrument vormde
bijj de selectie van patiënten voor verpleeghuisopname, was het niet zo dat de volgorde op de
wachtlijstt ook de volgorde van opname bepaalde. De volgorde op de wachtlijst werd bepaald
doorr de urgentie en de wachttijd. Bij de urgentie bleken niet alleen de toestand van de patiënt
enn de mogelijkheden van het thuisfront een rol te spelen, maar ook de wens van de naasten en
dee verblijfplaats van de patiënt. Bij de wens van naasten was relevant of zij zelf bereid waren
omm langer te wachten omdat ze wilden vasthouden aan een voorkeur voor een bepaald
verpleeghuis.. Indien de naasten deze wens niet hadden, konden zij -mits de toestand van de
patiëntt en de mogelijkheden van het thuisfront daartoe aanleiding gaven- de hoogste
urgentiecoderingg krijgen. Indien de naasten echter in eenzelfde situatie bleven vasthouden aan
eenn voorkeur voor een bepaald verpleeghuis, kon deze hoogste urgentiecodering niet gegeven
worden.. Wat betreft de verblijfplaats was relevant of patiënten uitbehandeld waren in een
ziekenhuiss of een observatiekliniek en daar nog verbleven in afwachting van verpleeghuisopname.. Deze patiënten kregen niet de hoogste urgentiecode maar wel een hogere urgentie
dann patiënten die met een gewone urgentiecode thuis op opname wachtten (vanwege de
verkeerde-bedproblematiek). .

Dee wachtlijst leek weliswaar gebruikt te worden om enige ordening in de wachtenden te
makenn en de keuze te sturen, maar als het op plaatsing aankwam, speelden ook andere
overwegingenn een rol bij de selectie van patiënten. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden
mett kenmerken van het aanbod van verpleeghuisplaatsen, zoals soort afdeling en/of de
mogelijkee zorgzwaarte binnen die afdeling op dat moment. Ook konden door informele
beïnvloedingsstrategieënn bepaalde zaken naar voren gebracht worden: hulpverleners vroegen
specialee aandacht voor patiënten zonder de urgentie te verhogen of verpleeghuizen kenden
patiëntenn op de wachtlijst (bijvoorbeeld via de dagbehandeling) en gaven bij het melden van
eenn plaats aan deze patiënten op te willen nemen.

Inn de discussie over patiëntselectie wordt vaak uitgegaan van geaccepteerde criteria zoals
medischee toestand van patiënten en ernst van het lijden. In de care-sector wordt onderkend dat
niett alleen de medische toestand van patiënten van belang is, maar ook bijvoorbeeld de
aanwezigheidd van gedragsstoornissen en de mogelijkheden van het thuisfront om hiermee om
tee gaan. Uit bovenstaande bevindingen van ons kwalitatieve onderzoek blijkt echter dat er
daarnaastt nog andere overwegingen een rol spelen bij de selectie van patiënten, die het
selectieprocess complex en soms ondoorzichtig maken. Deze verschillende criteria en de wijze
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waaropp deze gewogen worden zou ook een plaats in de discussie over patiëntselectie moeten
krijgen. .
Bovendienn bleek dat er sprake was van een dynamiek op de wachtlijst: de urgentiecodering en
daarmeee de plaats op de wachtlijst varieerde (hoofdstuk 3). Een hoge urgentiecodering werd
uiteindelijkk veelvuldig toegekend: 74% van de opgenomen patiënten had voor de opname een
hogee urgentiecodering. Het gevaar waar onder andere door gezondheidsjuristen en ethici op
wordtt gewezen, dat het gebruik van een urgentiesysteem in perioden van grote schaarste ertoe
kann leiden dat wachtenden met een gewone urgentie telkens gepasseerd worden door hoger
urgenten,, werd door ons niet geconstateerd.12 Gewoon urgenten werden ook opgenomen,
maarr zij moesten wel lang wachten (de gemiddelde wachttijd was voor hen 28 weken).
Patiëntenn met een hogere urgentiecodering bleken meer problemen te hebben met het
uitvoerenn van dagelijkse levensactiviteiten (wachtlijstonderzoek, hoofdstuk 3). en bij hen leek
vakerr sprake te zijn van een verstoring in het dag-nachtritme {dossieronderzoek, hoofdstuk 4).
Err werd geen verschil gevonden in de ervaren gezondheid of belasting van mantelzorgers van
patiëntenn met hoge urgentiecoderingen in vergelijking met patiënten met gewone urgentiecoderingenn (op het moment van aanmelding op de wachtlijst). Dit is opvallend omdat
overbelastingg van mantelzorgers vaak als belangrijke reden voor de noodzaak (hoge urgentie)
tott verpleeghuisopname wordt genoemd.34

22 Zijn de wachtlijsten voor psychogeriatrische verpleeghuisopname problematisch?
Hett beoordelen of er problematische wachttijden zijn voor psychogeriatrische verpleeghuisopnamee kan op verschillende wijzen plaatsvinden. In dit proefschrift werden drie manieren
beschreven: :
1)) een vergelijking tussen nonnen voor acceptabele wachttijden en daadwerkelijke
wachttijden; ;
2)) een beoordeling van de gezondheidsschade die tijdens de wachtperiode plaatsvindt of een
uitstell

van

verbetering

van

de

gezondheidstoestand

door

uitstel

van

de

verpleeghuisopname; ;
3)) oordelen van mantelzorgers over de ervaren wachttijden.
Inn het dossieronderzoek werd nagegaan of er sprake was van onaanvaardbaar lange
wachttijdenn (hoofdstuk 4). We gingen daarbij uit van normen die door het College van
Ziekenhuisvoorzieningenn
opgesteld.'
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wachttijdd van 14 weken hadden en daarmee ruim over de aanvaardbaar geachte wachttijd van
88 weken kwamen, kon op deze grond geconcludeerd worden dat er sprake was van
problematischee wachttijden.
Inn het wachtlijstproject werd vervolgens nagegaan hoe belast mantelzorgers waren bij
aanmeldingg op de wachtlijst (hoofdstuk 5) en of er een verslechtering in de gezondheidstoestandd optreedt tijdens de wachtperiode (hoofdstuk 6). De helft van de mantelzorgers was al
redelijkk zwaar belast tot overbelast bij aanmelding op de wachtlijst. Mantelzorgers voelden
zichh meer belast wanneer de persoon met dementie begeleidingsbehoevend was, jonger was
enn wanneer de mantelzorgers meer uren zorg verleenden. Het beloop van belasting en ervaren
gezondheidd werd nagegaan bij een subgroep van 19 patiënten die een halfjaar wachtten en
hunn verzorgers. Bij de mantelzorgers leek er een toename te zijn van depressieve symptomen,
maarr vanwege het kleine aantal onderzochten en de hoeveelheid testen kan deze bevinding
ookk op toeval berusten. Over het geheel genomen was er een stabiel patroon in het beloop in
gezondheidstoestandd en in de ervaren belasting. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat
verzorgers,, die in ons onderzoek bij aanmelding op de wachtlijst al drie jaar hun naaste
verzorgden,, zich inmiddels hebben aangepast aan de zorgsituatie. Alhoewel er geen sprake
wass van een verslechtering van de gezondheidstoestand, waren de ervaren belasting en het
aantall depressieve symptomen hoog. Bij de patiënten werd een verslechtering in het uitvoeren
vann dagelijkse levensactiviteiten waargenomen; de geheugenproblemen, depressieve symptomenn en gedragsproblemen bleven gelijk tijdens deze wachtperiode. Bovendien overleed 12%
tijdenss de wachtperiode. Het is echter de vraag of verpleeghuisopname dit overlijden had
kunnenn voorkomen: binnen zes weken na verpleeghuisopname overleed 10%. Op grond van
dee bevindingen werd geconcludeerd dat het problematische karakter van de wachtlijst wellicht
beterr benoemd zou kunnen worden in termen van uitstel van de voordelen van verpleeghuisopnamee dan in termen van een verslechtering van de gezondheidstoestand tijdens de wachtperiode.. Zo bleek dat na verpleeghuisopname (in vergelijking met de situatie bij aanmelding
opp de wachtlijst) bij de mantelzorgers de ervaren belasting minder was en de psychische
gezondheidd (vier-en-een-halve maand na opname) beter; en dat bij de patiënten minder
depressievee symptomen en gedragsstoornissen voorkwamen.

Eenn derde manier om te onderzoeken of de wachttijden problematisch zijn, was door aan
mantelzorgerss te vragen wat zij. achteraf, van de wachtperiode vonden: te lang, te kort, goed
off geen mening. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de mantelzorgers de wachttijd goed
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vonden.. 17% vond de wachttijd te kort en 22% vond de wachttijd te lang. Het was opvallend
datt de (on) tevredenheid met de wachttijd niet samenhing met de wachtduur, evenmin hing zij
samenn met de urgentie voor opname. Dit kwam overeen met onze ervaringen tijdens de
interviewss en lijkt het bijzondere karakter van verpleeghuisopname te weerspiegelen. Voor
sommigee respondenten was snelle verpleeghuisopname zeer gewenst en een week uitstel
onacceptabel;; anderen vonden het te vroeg wanneer iemand een jaar na aanmelding op de
wachtlijstt "al" een plaats in een verpleeghuis kreeg aangeboden. Sommigen hadden hun
naastenn weliswaar op de wachtlijst laten plaatsen, maar hoopten dat verpleeghuisopname
nooitt nodig zou zijn. Meerdere geïnterviewden gaven aan dat ze hoopten dat hun naaste voor
dee verpleeghuisopname thuis zou overlijden en dat de moeilijke stap naar verpleeghuisopnamee nooit gezet zou hoeven worden. Dergelijke overwegingen bij het plaatsen op de
wachtlijstt maken het doen van uitspraken over problematische wachttijden in deze sector
moeilijk. .
Eenn kanttekening bij deze oordelen over de wachttijden is dat alleen de mantelzorgers
hieroverr zijn ondervraagd. Het kwam ook voor dat het initiatief voor aanmelding op de
wachtlijstt bij een verzorgingshuis lag, omdat daar de benodigde zorg niet meer geleverd kon
worden.. Medewerkers van het verzorgingshuis hadden daarom mogelijk een andere mening
overr de wachttijd dan de mantelzorgers.
Methodologischee kanttekeningen
Ditt proefschrift is gebaseerd op drie onderzoeken, waardoor het mogelijk was om vanuit
verschillendee perspectieven de wachtlijst te onderzoeken. Zo was er na het kwalitatieve
onderzoekk bij hulpverleners behoefte aan een indruk van de daadwerkelijke wachttijden en
aann een kwantificering van de ervaren problemen van patiënten en hun verzorgers tijdens de
wachttijdd en na verpleeghuisopname. Het dossieronderzoek en het wachtlijstproject maakten
dezee analyses mogelijk. Echter de drie onderzoeken kenden ook hun beperkingen, waarvan de
belangrijkstenn hieronder worden besproken.

Keuzee van respondenten
Hett kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd bij beroepskrachten die betrokken waren bij de
selectiee van patiënten voor verpleeghuisopname. Er is overwogen om hierbij ook de oordelen
vann de patiënten (diens familie) zelf te betrekken. Echter, de medewerking van beroepskrachtenn aan het onderzoek dreigde (begin jaren '90) gevaar te lopen als concrete besluit114 4
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vormingsactiviteitenn vanuit beide perspectieven (beroepskrachten/patiënten) onder-zocht
werd.. We hebben wel geprobeerd om de besluitvorming van beroepskrachten met
verschillendee dataverzamelingsmethoden te onderzoeken (methodentriangulatie ): het bijwonenn van besluitvormingsbijeenkomsten, het houden van interviews over recente indicatieenn urgentiebesluiten en het analyseren van aanwezig schriftelijk materiaal.
Bijj het dossieronderzoek was het niet zozeer een keuzeprobleem ten aanzien van respondenten,, maar bleek informatie over de thuissituatie (de mantelzorgers) niet systematisch aanwezigg en kon dit facet derhalve niet meegenomen worden in het onderzoek. Omdat bekend
wass dat overbelasting van mantelzorgers een belangrijke rol speelde bij de wens en noodzaak
tott verpleeghuisopname8"13 en zij derhalve ook de gevolgen van de wachtlijstproblematiek
zoudenn ondervinden, vormde het aanwezig zijn van een mantelzorger een inclusiecriterium
voorr het derde onderzoek, het wachtlijstonderzoek. Om praktische redenen was het niet
mogelijkk om de personen op de wachtlijst zelf te interviewen. Gegevens over hen werden
verzameldd bij de RIAGG en (na opname) bij de verpleeghuizen. Bovendien vormden de
mantelzorgerss een belangrijke informatiebron. Hieraan kunnen twee nadelen kleven: ten
eerstee kan het oordeel van de naaste niet overeen komen met dat van de persoon in kwestie.
Naarmatee de vragen meer betrekking hebben op concreet, observeerbaar gedrag zal de mate
vann overeenstemming groter zijn. Ten tweede kan er sprake van "bias" zijn, waardoor
systematischee vertekening kan optreden. Dit kan te maken hebben met het type vragen dat
gesteldd wordt (bijvoorbeeld over mobiliteit of stemming) of kenmerken van de naaste
(hulpverlenerr of een partner).'4'15 In onze studie is het mogelijk dat personen die meer belast
warenn door het geven van zorg, de zorgbehoefte en gedragsproblemen van hun naasten
zwaarderr beoordelen. Ook is het mogelijk dat schuldgevoelens na de verpleeghuisopname
ertoee bijdroegen dat de naasten na opname als minder depressief en gedragsgestoord werden
beoordeeld.. Dit probleem werd zoveel mogelijk ondervangen door gebruik te maken van
vragenlijstenn die de kans op een (gekleurde) subjectieve interpretatie verminderen door naar
observeerbaarr gedrag te vragen. '
Tenslotte,, kan als beperking van het wachtlijstonderzoek genoemd worden, dat er geen
controlegroepp van personen was, die na de indicatiestelling niet of niet te lang op de wachtlijst
haddenn gestaan, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over het effect van wachten, maar
onss hebben moeten beperken tot een beschrijving van het beloop in gezondheidsklachten en
ervarenn belasting.

115 5

Hoofdstukk 7

Uitval l
Bijj het volgen van het natuurlijk beloop na aanmelding op de wachtlijst voor
verpleeghuisopnamee was het onvermijdelijk dat een deel van de patiënten zou uitvallen door
overlijdenn en door snelle opname, waardoor een kleinere groep over zou blijven voor het
beloopp van gezondheidsklachten en ervaren belasting tijdens de (langere) wachtperiode.
Ondankss vooronderzoek naar wachtlijstcijfers van voorgaande jaren in de door ons
geselecteerdee onderzoeksregio bleek dat de instroom ver achter bleef bij de verwachtingen.
Eenn half jaar na de start van de gegevensverzameling lukte het om een tweede regio te
includeren.. Desondanks bleef de instroom tegenvallen. De redenen hiervoor waren onder
anderee dat de wachtlijstcijfers uit voorgaande jaren een vertekend beeld gaven omdat er net in
diee periode een inhaalslag was van verzorgingshuizen om hun bewoners over te plaatsen naar
eenn verpleeghuis. Bovendien bleek een groter deel van de aangemelde personen dan verwacht
geenn mantelzorger te hebben en daarmee buiten de inclusiecriteria van het onderzoek te
vallen. .

Externee validiteit
Dee hier beschreven onderzoeken werden uitgevoerd in een (deel van een) grootstedelijke
regio.. De vraag doet zich voor of de gevonden resultaten ook gelden voor andere regio's met
wachtlijstenn voor psychogeriatrische verpleeghuisopname en voor wachtlijsten voor andere
voorzieningen.. Wat betreft de andere regio's geldt dat bij veel wachtlijsten de RIAGG
betrokkenn is en dat er een indeling in urgentie gehanteerd wordt.418"20 We denken dat het
aannemelijkk is dat in andere regio's de overwegingen die in ons onderzoek gevonden zijn,
ookk een rol zullen spelen. De invloed van de afzonderlijke overwegingen zou kunnen variëren
enn is mede afhankelijk van de wachttijden in verschillende regio's, hierin doen zich grote
variatiess voor. -

Voor wat betreft de generalisatie naar andere wachtlijsten geldt dat er

verschillenn zijn in gebruik van criteria tussen de cure- en caresector en tussen acute
zorgbehoeftess en chronische zorgbehoeftes.21,22 Bij de wachtlijst voor psychogeriatrische
verpleeghuisopnamee gelden enkele bijzondere kenmerken, die de generalisatie naar andere
voorzieningenn met wachtlijsten, zoals heupoperaties, hartoperaties of orgaantransplantaties,
bemoeilijken:: het is een zorgvoorziening die door de patiënt niet gewenst wordt, het betreft
24-uurstoezichtt en verpleging die niet altijd exclusief in het verpleeghuis hoeft plaats te
vinden,, maar soms ook (met aanvullende zorg) thuis kan plaatsvinden en naasten kunnen
moeitee hebben met de beslissing om iemand (definitief) op te laten nemen. Dergelijke
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overwegingenn kunnen ook bij andere wachtlijsten voor opname een rol spelen, zoals
wachtlijstenn voor opname in een gezinsvervangend tehuis in de geestelijk gehandicaptenzorg.
Eenn ander punt bij het kwalitatieve onderzoek en het dossieronderzoek is dat beide
onderzoekenn al enige tijd geleden hebben plaatsgevonden, en de vraag zich voordoet of de
gevondenn resultaten nu nog geldig zijn. Aangezien het laatste wachtlijstonderzoek in dezelfde
regioo werd uitgevoerd als de onderzoeken die vanaf 1991 startten, hebben we veranderingen
inn procedures en criteria kunnen observeren. Er hebben zich, ten tijde van de onderzoeken,
organisatorischee veranderingen voorgedaan. Zo vonden de indicatiestelling en urgentiebepalingg wisselend op centraal stedelijk of op decentraal niveau plaats. Een andere wijziging
betroff de selectie van de wachtlijst, deze gebeurde aanvankelijk door de GG&GD, maar werd
vanaff 1994 overgenomen door de zorgaanbieders zelf. Hiertoe werd een bemiddelingsbureau
voorr opname in verplegings- en verzorgingshuizen opgericht, dat bij plaatsing bemiddelt en
gegevenss van wachtenden registreert en beheert.23 Zij verstrekt regelmatig wachtlijstgegevens
aann de verplegings- en verzorgingshuizen, die hierdoor een overzicht krijgen van mutaties. Bij
dee zorgtoewijzing wordt een geautomatiseerde wachtlijst gebruikt. Ondanks deze veranderingenringen denken we dat in hoofdlijnen de bevindingen uit de onderzoeken nog geldig zijn. Zo
bleekk namelijk dat (deels) dezelfde personen betrokken bleven bij de indicatie- en urgentiebepaling,, en daarbij dezelfde criteria gehanteerd werden als ten tijde van de eerste
onderzoeken.. Dit geldt ook voor de criteria voor selectie van de wachtlijst.

Relevantie e
Wetenschappelijkee relevantie
Inn

dit

proefschrift

werd

vanuit

verschillende

perspectieven

de

wachtlijst

voor

psychogeriatrischee verpleeghuis onderzocht, waarbij verschillende onderzoeksmethoden
gehanteerdd werden. Dit alles leverde een gedetailleerd en een gekwantificeerd beeld op van de
(lastt van) de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. Zo werd enerzijds
vanuitt hulpverlenersperspectief naar procedures en criteria met betrekking tot de wachtlijst
gekeken,, anderzijds werden de ervaringen van de wachtenden (en hun naasten) nagegaan.
Voorr het inschatten van problematische ervaringen ("burden of waiting") is uitgegaan van de
ervarenn belasting van mantelzorgers en de gezondheidstoestand van patiënten en hun
mantelzorgers.. Bij mantelzorgers werd de gezondheidstoestand ruim geoperationaliseerd: het
betroff de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en de ervaren gezondheid. Bij de
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patiëntt werden beperkingen in het dagelijks functioneren nagegaan, en de geheugenstoornissen,, depressieve symptomen en gedragsstoornissen. De problematische kanten van de
wachtlijstt werden hiermee ten dele beschreven. Ook de kosten die gemaakt worden door het
gebruikk van andere gezondheidszorgvoorzieningen en bijvoorbeeld kosten door ziekteverzuim
vann mantelzorgers geven een beeld van het problematische karakter van de last van de
wachtlijst,, maar deze werden niet onderzocht. Het kwantitatieve onderzoek naar het beloop in
gezondheidd en ervaren belasting was weliswaar bescheiden van opzet, maar het is, voor zover
onss bekend, de eerste longitudinale studie die zowel de gezondheidstoestand van patiënten als
diee van hun mantelzorgers tijdens de wachttijd volgde.
Relevantiee voor beleid
Alhoewell het onderzoek naar wachtlijsten

voor (onder andere) psychogeriatrische

verpleeghuisopnamee tien jaar geleden startte, staat het onderwerp nog steeds hoog op de
politiekee agenda. Omdat eerdere initiatieven om de wachtlijstproblematiek aan te pakken niet
tott het gewenste resultaat leidden, is vanuit de overheid in 1999 een plan van aanpak gemaakt
omm met vereende krachten de wachtlijstproblematiek te verminderen. De 'Taskforce
wachtlijsten"" werd opgericht, die als taken heeft: het opschonen van wachtlijsten, het initiëren
vann onorthodoxe maatregelen en een impuls geven aan een structurele registratie voor de hele
AWBZZ sector. Op deze terreinen is inmiddels veel werk verzet; er is tweemaal een landelijke
peilingg van de wachtlijst in de sector Verpleging en Verzorging gedaan en de structurele
registratiee van wachtlijstgegevens is per juli 2001 van start gegaan. Uit de tweede peiling
bleekk

een daling van het totale aantal wachtenden, echter, de wachtlijst
24

verpleeghuisopnamee was gelijk gebleven.

voor

In onze drie studies stonden de cijfers van de

wachtlijstt niet centraal, maar het functioneren van wachtlijsten en de personen die wachten.

OpOp grond van onze bevindingen zijn de volgende kanttekeningen te maken bij het "fenomeen'
wachtlijsten: :
Problematisch wachten op verpleeghuisopname komt zeker voor, maar het is moeilijk om
eenn goede manier te vinden om dit aan te tonen. Dit heeft te maken met het feit dat lang
wachtenn niet altijd als een probleem wordt ervaren door de wachtenden omdat de opname
somss in het geheel niet gewenst wordt of pas op de lange termijn gewenst wordt. Deze
wachtendenn bleken geen aparte categorie van wachtenden te vormen, maar hadden de code
'regulierr wachtend' net als anderen die de opname wel wensten. Sommige mantelzorgers
kunnenn de zorg nog goed aan, maar omdat zij zich realiseren dat als zij uitvallen er acuut
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eenn opname nodig kan zijn, hechten zij eraan alvast de aanmelding op de wachtlijst te
hebbenn geregeld. Degelijke voorzorgaanmeldingen bleken zich, in minimaal de helft van
hett aantal wachtenden, ook op de wachtlijst voor het verzorgingshuis voor te doen.24 Het
bepalenn van problematische wachttijden aan de hand van overschrijdingen van streefnormenn lijkt dan ook een heilloze weg. Voor psychogeriatrische verpleeghuisopname was
dee streefnorm op maximaal zes weken gesteld. In 2001 bleek dat 77% niet binnen deze
streefnormm opgenomen werd.24 Zoals hierboven is besproken, hoeft dit niet voor iedereen
eenn probleem te zijn. Het gevaar van het hanteren van dergelijke streefnormen zou kunnen
zijnn dat de overheid en zorgaanbieders tevreden zijn indien de maximale wachttijd niet
overschredenn wordt en dat de maximale wachttijden in praktijk minimale wachttijden
worden.255 Echter, voor sommige personen met dementie en hun mantelzorgers is een snelle
opnamee noodzakelijk en geldt de streefnorm dus niet. Voor hen zullen inspanningen nodig
blijvenn om een hele korte wachttijd te bewerkstellingen.

Onderscheid maken in urgentiecategorieën, kan meer inzicht geven in problematische
wachttijden,, omdat voor de hoog urgenten een snelle opname als noodzakelijk zou kunnen
wordenn beschouwd. Hier doet zich echter het probleem voor dat een hoge urgentie niet
alleenn afhankelijk is van de zorgbehoefte van de persoon met dementie en/of de
draagkrachtt van het thuisfront; óók de verblijfplaats van personen met dementie en de
wenss van naasten om op een verpleeghuis van voorkeur te wachten zijn van invloed op de
urgentiecoderingg (en de wachttijd). Alhoewel de voorkeur voor een bepaald verpleeghuis
heell legitiem kan zijn, staat dit wel op gespannen voet met de noodzaak van een snelle
verpleeghuisopname.. De verblijfplaats van de personen met dementie kan wel een
indicatorr van een problematische wachttijd zijn (de verkeerde bedproblematiek) maar is
vann een andere orde dan gezondheidsschade door uitgestelde opname.

Beslissen over verpleeghuisopname is moeilijk. Alhoewel een deel van de mantelzorgers
uitt voorzorg hun naasten aanmelden, zijn zij, zelfs al voelen zij zich zwaar belast,
terughoudendd wanneer verpleeghuisopname daadwerkelijk aan de orde is.3'26 Het negatieve
imagoo van het verpleeghuis kan hierbij een rol spelen waardoor naasten zich schuldig
voelenn over een opname. Dit imago kan verbeteren door de toenemende aandacht voor
privacyy in verpleeghuizen, bijvoorbeeld te zien aan de trend dat er alleen nog maar 1- en 2persoonskamerss gebouwd worden.27 Ook het extra geld dat de overheid ter beschikking
gesteldd heeft voor imagoverbetering van de zorgsector"^ en voor personeel kan daartoe
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bijdragen.. Maar het blijft de vraag of op de huidige krappe arbeidsmarkt de verpleeghuissectorsector voldoende aantrekkingskracht bezit om extra personeel te verwerven.
De toenemende aandacht voor onafhankelijke en objectieve indicatiestellingen en
zorgtoewijzingenn kan op gespannen voet staan met de complexe afwegingen die nodig zijn
omm de wenselijkheid van verpleeghuisopname vast te stellen. Indicatiestelling en
urgentiebepalingg vereisen in deze sector flexibiliteit. Dit kan een goede begeleiding van
patiëntenn en hun verzorgers bij de voorbereiding op verpleeghuisopname ten goede komen.
Hulpverlenerss kunnen tijdens de wachtperiode aangeven wanneer personen toe zijn aan
eenn verpleeghuisopname en de urgentiecodering hierop aanpassen. Het is echter wel
gewenstt om zorgvuldigheidseisen te stellen teneinde de kwaliteit van de indicatiestelling
enn urgentiebepaling te bevorderen.

Het blijft wenselijk dat initiatieven ontplooid blijven worden om patiënten en hun naasten
inn een vroeg stadium ondersteuning te bieden en alternatieve vormen van zorg in de
thuissituatiee mogelijk te maken, zodat verpleeghuisopname uitgesteld of voorkomen kan
worden.. Hierbij valt te denken aan uitbreiding van persoonsgebonden budgetten,
aanvullendee zorg in verzorgingshuizen en ontmoetingscentra voor mensen met dementie en
hunn verzorgers.29

Conclusie e
Dee wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname bestaat niet uit een rij van
patiëntenn die elk op hun beurt geselecteerd worden voor opname. Er zijn verschillende
deelwachtlijstenn (onderscheidden naar urgentie en verblijfplaats). Zelfs binnen deze
deelwachtlijstenn is het idee van een rij wachtenden niet op zijn plaats: afhankelijk van de
voorkeurr van wachtenden en het aanbod (in een bepaald verpleeghuis en op een bepaalde
afdeling)) zijn er op de verschillende wachtlijsten één of meer wachtenden die "matchen" met
ditt aanbod. Indien er meerdere zijn wordt een afweging gemaakt tussen noodzaak van
opname,, wachtduur, redenen waarom mensen het specifieke verpleeghuis wensen en
bijvoorbeeldd de verkeerde bedproblematiek. Ondanks deze complexiteit zijn wachtlijsten
nuttigee instrumenten voor de betrokkenen: voor de hulpverleners, de zorgaanbieders en ook
voorr de patiënten en hun mantelzorgers zelf. Zo stelt het hulpverleners in staat het zorgaanbod
tee verdelen, zorgaanbieders om opnames te plannen en de patiënten en haar of zijn naasten om
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zichh voor te bereiden op de opname. Omdat nog niet alle wachtenden aan een
verpleeghuisopnamee toe zijn, is de wachtlijst echter minder geschikt als indicator van de
benodigdee capaciteit. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig over de termijn waarop de
verpleeghuisopnamee wenselijk of noodzakelijk geacht wordt.
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Dee wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname is één van de wachtlijsten die al
jarenlangg onderwerp van zorg is en hoog op de politiek agenda staat. Bij de start in 1991 van
hett eerste onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt, richtte de discussie zich vooral
opp de rechtvaardige verdeling van schaarse gezondheidszorg. De vraag was of het gebruik van
wachtlijstenn een bijdrage kan leveren aan een rechtvaardige verdeling van deze zorg.
Daarnaastt ontspon zich ook een debat over de mate waarin een wachtlijst problematisch is.
Immerss wachtlijsten hebben een noodzakelijke functie bij het plannen van opnames door
zorgaanbiederss en het voorbereiden van opname door de wachtenden. Daarom wordt pas van
problematischee wachtlijsten gesproken als een wachttijd langer is dan maximaal aanvaardbaar
wordtt geacht. Dit gebeurt als een redelijke tijdsgrens wordt overschreden of als wachten
gezondheidsschadee oplevert.
Ditt proefschrift gaat op beide onderwerpen in. Enerzijds wordt nagegaan welke procedures en
criteriaa worden gehanteerd bij de selectie voor verpleeghuisopname, anderzijds wordt
onderzochtt of er sprake is van problematische wachttijden. Hiervoor werden drie onderzoeken
verricht. .
Hett eerste onderzoek betrof een kwalitatief onderzoek naar procedures en criteria bij het
hanterenhanteren van de wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname. Dit maakte deel uit
vann een groter onderzoek naar Selectie en Wachtlijsten in de gezondheidszorg (1991-1994).
Inn 1991 en 1992 vond tevens de dataverzameling van het tweede onderzoek plaats: een
dossieronderzoekk bij patiënten die waren aangemeld voor psychogeriatrische verpleeghuisopname.. Hierna werd het wachtlijstproject opgezet in twee stadsregio's van Amsterdam. In dit
projectt werden vanaf maart 1997 interviews afgenomen bij 93 mantelzorgers van mensen met
dementiee die op de wachtlijst werden geplaatst. Mantelzorgers werden zowel tijdens de
wachtperiodee (tot en met een wachtperiode van een half jaar) geïnterviewd als na
verpleeghuisopname.. Bovendien werden mutaties tijdens de wachtperiode geregistreerd en
opnamegegevenss in verpleeghuizen opgevraagd. De dataverzameling eindigde 1-1-2000.

Inn hoofdstuk 2 wordt het gebruik van de wachtlijst bij het selecteren van patiënten voor
psychogeriatrischee verpleeghuisopname beschreven. In 1991 en 1992 werd in twee grote
stedenn in de Randstad kwalitatief onderzoek verricht door middel van het bijwonen van
besluitvormingsbijeenkomstenn en het interviewen van 39 hulpverleners. In beide regio's
gavenn medewerkers van de RIAGG een pre-advies voor verpleeghuisopname, waarin de
zorgbehoeftee
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verpleeghuisopname.. Zodra er een plaats vrij was in een verpleeghuis werd een persoon van
dee wachtlijst geselecteerd. Deze selectie vond in een van de onderzochte locaties plaats door
eenn arts in dienst van de gemeente. In de andere regio werd de wachtlijst beheerd door
medewerkerss van een opnamebureau, dat was opgezet door de verpleeghuizen zelf. Een
medewerkerr van een verpleeghuis maakte zelf een keuze uit de eigen wachtlijst en maakte
dezee keuze bekend bij het opnamebureau. In spoedeisende gevallen ging het opnamebureau
zelff bij verpleeghuizen informeren naar een plaats. Bij het selecteren van personen van de
wachtlijstt werden de volgende criteria gehanteerd: 1) de positie op de wachtlijst (bepaald door
dee urgentiecode, de datum van aanmelding op de wachtlijst, en de verblijfplaats tijdens de
wachtperiode),, 2) kenmerken van het aanbod (afhankelijk van bijvoorbeeld de afdeling waar
eenn plaats vrij was of de zorgzwaarte van de totale groep op dat moment), en 3) andere
kenmerkenn (op informele wijze kon door hulpverleners aandacht gevraagd worden voor
specialee situaties zonder de urgentie formeel te verhogen). Bij het maken van een afweging
tussenn verschillende criteria speelden niet alleen criteria als urgentie en wachttijd een rol,
maarr werden ook overwegingen bij de besluitvorming betrokken zoals efficiëntieopvattingen,, kenmerken van het aanbod, voorkeuren van verpleeghuizen en van (familie van)
personenn op de wachtlijst. Het toepassen van deze overwegingen wordt in het debat over een
rechtvaardigee selectie van patiënten zelden opgemerkt en nauwelijks bediscussieerd.

Hett gebruik van het urgentiecriterium werd nader onderzocht in hoofdstuk 3. In het
wachtlijstprojectt werden 93 patiënten die werden aangemeld op de wachtlijst met hun
mantelzorgerss gevolgd tot na verpleeghuisopname. Mantelzorgers werden geïnterviewd en
(veranderingenn in) de urgentiecoderingen tijdens de wachtperiode geregistreerd. Volgens de
hulpverlenerss waren de belangrijkste redenen voor een hoge urgentiecodering een
verslechteringg in de gezondheidstoestand van de patiënt en/of een vermindering in de
draagkrachtt van de mantelzorger. Op beperkingen in het dagelijks functioneren na, werden
geenn verschillen gevonden tussen de gezondheidsvragenlijsten van patiënten met een hoge of
eenn lage urgentiecodering. Noch werden verschillen gevonden in gezondheid en ervaren
belastingg bij de mantelzorgers. Hoge urgentiecodes werden veelvuldig toegekend: rond
aanmeldingg op de wachtlijst had éénderde een hogere codering dan "normale urgentie" en dit
liepp op tot 74% voorafgaand aan verpleeghuisopname. Het urgentiesysteem was effectief in
diee zin dat patiënten met een hoge urgentiecodering korter wachtten. Patiënten met een
normalee urgentie werden ook geselecteerd van de wachtlijst, zij het met lange gemiddelde
wachttijden.. Het is de vraag of deze wachttijden problematisch genoemd moeten worden,
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aangezienn de tevredenheid van mantelzorgers met de wachttijd niet samenhing met de
daadwerkelijkee wachttijden.
Inn hoofdstuk 4 werd onderzocht wat problematische wachttijden zijn en of dit door middel
vann dossieronderzoek aangetoond zou kunnen worden. Er werden 111 dossiers geanalyseerd,
vann patiënten die bij de destijds centrale indicatiestellende instantie in Amsterdam waren
aangemeldd voor verpleeghuisopname. Hiervan hadden 8 personen een hoge urgentie voor
opname,, zij waren allen begeleidingsbehoeftig en hadden een gemiddelde wachttijd van 9
dagen.. De personen met een normale urgentie waren voor de helft verzorgingsbehoeftig en zij
haddenn een gemiddelde wachttijd van 14 weken. Deze wachttijd was langer dan die voor
personenn die in een ziekenhuis of observatiekliniek lagen te wachten op verpleeghuisopname.
Dee personen met een hogere urgentiecodering bleken niet méér gedragsstoornissen te
vertonenn dan personen met een gewone urgentie. Wel kwam een verstoring van het dagnachtritmee vaker voor bij de hoog dan bij normaal urgenten. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningenn hanteerde als norm voor aanvaardbare wachttijden voor psychogeriatrische
verpleeghuisopnamee een wachttijd van 8 weken voor urgent wachtenden in de thuissituatie.
Hiermeee vergeleken zouden de wachttijden van patiënten uit het dossieronderzoek
problematischh zijn. Of dat ook het geval is geweest, in de zin dat personen op de wachtlijst of
hunn mantelzorgers gezondheidsschade ondervonden door langere wachttijden, kon uit de
dossierss niet opgemaakt worden. Hiervoor werden in de dossiers gegevens die voor een
dergelijkk onderzoek nodig zouden zijn, niet systematisch geregistreerd.

Dee belevingen van mantelzorgers komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Drieënnegentig
mantelzorgerss werden geïnterviewd nadat hun naasten met dementie op de wachtlijst waren
geplaatst.. Zij werden zowel geïnterviewd over hun eigen situatie en beleving van de zorg als
overr de situatie en gezondheid van hun naasten. De helft van de mantelzorgers was rond
aanmeldingg op de wachtlijst tamelijk zwaar belast tot overbelast. Er werd onderzocht of
kenmerkenn van de mantelzorger, kenmerken van de persoon op de wachtlijst en/of kenmerken
vann de zorgsituatie van invloed waren op de zorgbeleving van de mantelzorgers. Deze
zorgbelevingg werd gemeten met drie subschalen van de Caregiver Reaction Assessment
Scale:: 1) verstoring van het dagelijkse activiteitenpatroon, 2) zorggerelateerde fysieke
problemenn en 3) zelfwaardering ontleend aan het geven van zorg. Kenmerken van zowel de
mantelzorger,, de persoon op de wachtlijst en de zorgsituatie hingen samen met de negatieve
ervaringenn van mantelzorgers. Zo waren de ervaringen negatiever wanneer de verzorgde
126 6

Samenvatting g

jongerr en minder zorgbehoevend was. Maar ook wanneer de zorgsituatie gekenmerkt werd
doorr het geven van meer informele zorg, de verzorgers samenwoonden met de naasten en er
minderr alledaagse sociale steun gegeven werd. Alleen kenmerken van de mantelzorger zelf
hingenn samen met de zelfwaardering die verzorgers ontleenden aan het geven van zorg. De
ervaringenn waren positiever wanneer de verzorgers zelf niet gehuwd of samenwonend waren,
hunn inkomen lager was en de kwaliteit van de relatie met de verzorgde beter was. Aangezien
ookk bijna de helft van de mantelzorgers niet of enigszins belast waren, vormde de ervaren
belastingg niet de enige reden voor het plaatsen op de wachtlijst. Voor de mantelzorgers die
well al zwaarder belast waren bij aanmelding op de wachtlijst, zou de komende wachtperiode
eenn groot beroep op hun draagkracht kunnen doen.
Hett beloop in gezondheid en ervaren belasting bij de mantelzorgers en het beloop in
gezondheidd bij de personen met dementie wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Vanaf maart
19977 werden 93 mantelzorgers van patiënten met dementie geïnterviewd nadat zij op de
wachtlijstt voor verpleeghuisopname waren geplaatst. Tijdens de wachtperiode en na
verpleeghuisopnamee vonden vervolginterviews plaats. Achtenvijftig mantelzorgers waren
zowell bij aanmelding van hun naaste op de wachtlijst als zes weken na verpleeghuisopname
geïnterviewd.. Op dat moment was de ervaren belasting van mantelzorgers verminderd ten
opzichtee van de situatie rond aanmelding op de wachtlijst, maar de algemene gezondheid en
depressievee klachten waren gelijk gebleven. Drie maanden later (vierenhalve maand na
opname)) was de psychische gezondheid van mantelzorgers verbeterd. Bij de personen die
opgenomenn waren in het verpleeghuis werd een significante vermindering van depressieve
symptomenn en gedragsstoornissen geconstateerd. Alhoewel dit onderzocht werd met behulp
vann vragenlijsten die duidelijk observeerbaar gedrag nagaan, kan er sprake zijn van bias
omdatt deze informatie verstrekt werd door de mantelzorgers. Bij een subgroep van 19 lang
wachtenden,, dat wil zeggen tot en met een wachtperiode van een halfjaar, werd het beloop in
gezondheidd beschreven. Bij mantelzorgers bleef het beloop in gezondheid en ervaren
belastingg stabiel, ook bij de personen op de wachtlijst bleven de meeste onderzochte
gezondheidsmaten,, zoals geheugenproblemen, gedragsstoornissen en depressieve klachten,
stabiel.. Alleen het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten verslechterde gedurende de
wachttijd.. Van de drieënnegentig patiënten die waren geplaatst op de wachtlijst voor
verpleeghuisopnamee waren er tien tijdens de wachtperiode overleden. Ook was er één
mantelzorgerr overleden. Zeventien personen met dementie overleden binnen vierenhalve
maandd na de verpleeghuisopname. De negatieve gevolgen van wachtlijsten lijken niet zozeer
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tee kunnen worden beschreven in termen van een achteruitgang in gezondheid of toename van
dee ervaren belasting tijdens de wachtperiode. maar meer in termen van ongewenst uitstel van
dee positieve gevolgen van verpleeghuisopname, zoals minder ervaren belasting van
mantelzorgerss en minder gedragsproblemen en depressieve symptomen bij de personen met
dementie. .
Inn hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van de drie onderzoeken samengevat,
vann methodologische kanttekeningen voorzien en wordt de relevantie besproken. Ondanks dat
dee wachtlijst een belangrijk instrument is bij de selectie van patiënten, omdat er een ordening
wordtt aangebracht in de wachtenden, is het niet zo dat patiënten in dezelfde volgorde worden
geselecteerdd voor opname in een verpleeghuis. Naast urgentie en wachttijd spelen ook andere
overwegingenn een rol bij de selectie voor opname. Een hoge urgentiecodering werd
veelvuldigg toegekend, bij aanmelding op de wachtlijst of tijdens de wachtperiode. en leidde
tott een kortere wachttijd. Of de wachttijd problematisch genoemd kan worden, werd op
verschillendee manieren onderzocht. Als de gemiddelde wachttijden worden vergeleken met de
aanvaardbaarr geachte wachttijden, dan is er sprake van problematische wachttijden. Wanneer
naarr de gezondheidsschade tijdens de wachtperiode wordt gekeken, dan blijkt dat de
gezondheidsklachtenn en ervaren belasting van mantelzorgers niet toenemen, maar dat zij bij
aanvangg van de wachtperiode al veel depressieve klachten hebben en een hoge mate van
belasting.. Het uitstel van verpleeghuisopname, door de wachtperiode, maakt dat de voordelen
vann opname, zoals minder ervaren belasting en op de langere termijn ook verbetering van de
psychischee gezondheid, ook uitgesteld worden. Bovendien leidt, naar het oordeel van de
mantelzorgers,, verpleeghuisopname tot een vermindering van gedragsproblemen en
depressievee symptomen bij de patiënten. Vervolgens werd nog gevraagd naar het oordeel van
mantelzorgerss over de ervaren wachttijden. Volgens 22% was deze te lang. Dit oordeel hing
niett samen met de feitelijke wachttijd noch met de urgentie van opname.

Dee wachtlijst voor psychogeriatrische verpleeghuisopname onderscheidt zich van veel andere
wachtlijsten,, zoals bijvoorbeeld voor de thuiszorg. Een belangrijk verschil is dat de
wachtendenn verschillende opvattingen hebben ten aanzien van de termijn waarop de zorg
gewenstt wordt. Sommigen zijn nog niet aan een verpleeghuisopname toe, terwijl voor
anderenn de opname niet vlug genoeg gerealiseerd kan worden. Voor de eerste groep is het
belangrijkk dat zij begeleid worden bij de stap naar verpleeghuisopname en dat de
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mogelijkheidd bestaat om een snellere opname te bewerkstelligen als dat nodig is.Voor de
tweedee groep is het van belang dat opname in zeer korte tijd gerealiseerd kan worden.
Daarbijj is de urgentiebepaling een belangrijk instrument. Terwijl de wachtlijst waarde heeft
voorr degenen die met de wachtlijst werken (hulpverleners en zorgaanbieders) en degenen die
hett wachten zelf ondervinden (patiënten en hun mantelzorgers), is het nut van wachtlijstcijfers
voorr beleidsmakers beperkt. Zo geven wachttijden nog geen inzicht in problematische
wachttijdenn en is het derhalve niet mogelijk om op grond van deze cijfers normen op te stellen
voorr aanvaardbare wachttijden. Voor het plannen van verpleeghuiscapaciteit is ook meer
informatiee nodig over de opvattingen van de wachtenden over de termijn waarop
verpleeghuisopnamee noodzakelijk wordt geacht. De stap naar verpleeghuisopname van een
naastee zal altijd moeilijk zijn. Goede begeleiding bij het proces naar verpleeghuisopname is
dann ook belangrijk. Daarnaast is het goed te streven naar een verbetering van het leefklimaat
voorr bewoners en naar uitbreiding van personeel in deze sector, zodat een positiever imago
vann verpleeghuizen ontstaat.
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Waitingg lists for scarce health care services have been actively discussed in recent years. One
off the waiting lists that has been and still is high on the political agenda is the one for
psychogeriatricc nursing home care. In 1991, at the start of the first study described in this
thesis,, discussion was focussed on fair patient selection for health care services and whether
waitingg lists could be used for such selection. Soon after, a debate arose on the problematic
featuress of waiting time. After all, even though waiting lists are necessary as a management
tooll to plan admissions and for the individuals preparing themselves for admission to a
nursingg home, waiting time becomes problematic when it lasts longer than is considered
acceptable.. This is the case when a reasonable time frame has passed or when waiting causes
aa deterioration in health. Both of these topics, i.e., the procedures and criteria that are used in
selectingg patients for nursing home admission and whether or not waiting times are
problematic,, are discussed in this thesis. Three studies were conducted to investigate these
topics. .

Thee first study involved a qualitative investigation of the procedures and criteria of managing
aa waiting list for psychogeriatric nursing home admission. It was part of a larger study on
Selectionn and Waiting Lists in Health Care (1991-1994). The second study was a files study
off patients applying for nursing home admission. Data for that study were collected in 1991
andd 1992. The third study, "the Waiting List Project", was conducted in two regions of
Amsterdam.. Starting in March 1997, data were collected from the informal caregivers of
patientss with dementia. Ninety-three informal caregivers were interviewed when their
relativess were added to nursing home waiting lists, at various points during the waiting period
(forr a maximum of six months), and after their relatives were admitted to a nursing home.
Mutationss in the waiting lists that occurred during the waiting period were monitored and data
onn nursing home admission registered. Data collection ended in January 2000.

Chapterr 2 describes the use of a waiting list in selecting patients for psychogeriatric nursing
homee admission. Qualitative research was conducted in 1991 and 1992 in two large cities:
fieldworkk comprised attendance at staff meetings and interviews with thirty-nine health care
workers.. Employees of the Regional Institute for Ambulatory Mental Health Care (RIAGG)
inn both cities advised on the need for psychogeriatric nursing home admission. A code for the
amountt of care needed and the urgency with which admission was deemed necessary was
assignedd to each patient. A patient was selected from the waiting list as soon as a bed became
available.. In one of the cities, a physician from the municipal health services performed the
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selection.. In the other, the waiting list was managed by an admissions office that had been set
upp by the nursing homes. Patient selection in the latter city occurred in one of two ways: 1. an
employeee of a nursing home chose a patient from the waiting list and presented the choice to
thee admissions office; or 2. only when admittance of a patient on the list was considered
highlyy urgent, an employee of the admissions office contacted the nursing homes about a bed.
Inn both cities, the selection of patients from the waiting list was based on the following
criteria:: 1) position on the waiting list (determined by the urgency code, the date of entry on
thee waiting list, and the place of residence during the waiting period); 2) characteristics of the
supplyy (e.g., the availability of a bed on a specific ward or the amount of care needed by the
patientss already present); and 3) other (e.g., health care workers had informal ways of "calling
attention"" to special situations without upgrading the urgency codes). Not only waiting list
criteriaa like urgency and chronology, but also efficiency considerations, characteristics of the
supply,, and preferences (of patients and their family) for admission to a particular nursing
homee determined the final selection decision. The application of such criteria, however, in the
fairr selection of patients has rarely been discussed in the literature.

Thee use of an urgency coding system in waiting list management is discussed in chapter 3. In
thee "Waiting List Project", ninety-three patients registered on a waiting list and their informal
caregiverss were followed until the patients' admission to a nursing home. The caregivers were
interviewedd and the (changes in) urgency codes during the waiting period were monitored.
Reasonss for high urgency codes, according to the health care professionals, included a decline
inn the health status of the patient and/or a decline in the capabilities of the informal caregiver.
Exceptt for the performance of activities of daily life, the results of the health status
measurementss did not show a difference between patients with higher and those with
"normal"" urgency codes. Nor was a difference in the health status and experiences of burden
foundd between the informal caregivers of these patients. High urgency codes were commonly
assigned:: one third of the patients were given a higher than "normal" urgency code at
registration,, a percentage that increased to 74% by the time of nursing home admission. The
urgencyy coding system was considered effective in this study, because patients coded with
high/highestt urgency were indeed admitted sooner to nursing homes. Patients who retained
"normal"" urgency codes were also admitted to a nursing home, but with long waiting times. It
iss open to debate whether these long waiting times were problematic since the caregivers'
dissatisfactionn with the waiting times was not related to actual waiting times.
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Chapterr 4 discusses whether waiting times are problematic and whether a files study can be
usedd to assess this. We analysed the files 111 patients registered on the waiting list for
psychogeriatricc nursing home care in Amsterdam. Eight patients had been assigned a higher
thann "normal" urgency code, were mildly demented, and had a mean waiting time of nine
days.. Almost half of the patients with "normal" urgency codes were moderately severely
demented.. Patients with "normal" urgency codes had a mean waiting time of fourteen weeks.
Moreover,, their waiting times were longer than those of patients in hospitals and observation
clinicss awaiting admission to a nursing home. The number of behavioural disturbances did not
differr between patients with "normal" and those with higher urgency codes; however, patients
withh higher urgency codes did present more often with a day-night rhythm disturbance. The
Nationall Board of Hospital Services considers a waiting period of eight weeks before
admissionn to a psychogeriatric nursing home acceptable for patients with a "normal" urgency
code.. When the waiting times of our patients were compared to this norm, they could indeed
bee considered problematic. However, whether they actually were problematic with regard to
negativee health consequences in patients or informal caregivers could not be demonstrated
sincee the information needed for such a conclusion was not systematically registered in the
files. .

Thee experiences of ninety-three informal caregivers of patients with dementia are examined in
chapterr 5. Informal caregivers were interviewed soon after their relatives were registered on
thee waiting list. They were questioned about their own situation and experiences with the
caregivingg situation as well as the situation and health status of their relatives. Half of the
respondentss were quite heavily to severely burdened at the time their relative was registered
onn the waiting list. We studied how the characteristics of the patient, the informal caregiver,
andd the caregiving situation influenced caregiver experiences. These experiences were
assessedd using three subscales of the Caregiver Reaction Assessment Scale: 1) disrupted
schedule;; 2) loss of physical strength; and 3) care-derived self-esteem. Characteristics of the
patient,, the informal caregiver, and the caregiving situation were all related to negative
experiencess with caregiving. More negative experiences were found when the patients were
youngerr and less severely demented. This was also noted when when more informal care was
given,, when caregivers co-resided with the patients, and when caregivers received less
everydayy social support. Positive experiences derived from caregiving were only influenced
byy the characteristics of the informal caregivers themselves. More positive experiences were
foundd when caregivers were unmarried, when they had a lower income, and when the quality
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off their relationship with the patient was good. Since almost half of the informal caregivers
weree not or just slightly burdened, burden experiences of informal caregivers were not the
onlyy reason for the application for nursing home admission. Nevertheless, for those caregivers
whoo were already highly burdened at the moment of registration, the length of the waiting
periodd may put a heavy claim on the amount of energy needed to continue care during that
period. .

Thee course of the health status and burden experiences of the informal caregivers and that of
thee patients' health status are presented in chapter 6. Starting in March 1997, ninety-three
informall caregivers of patients with dementia were interviewed at the moment of entry on the
waitingg list. Follow-up interviews took place during the waiting period and after the patient's
admissionn to a nursing home. A comparison was made between health status and burden
experiencess at the time of entry on the waiting list and six weeks after admission to the
nursingg home. Fifty-eight caregivers were interviewed on both occasions. Although the
burdenn experiences of the informal caregivers declined after their relatives were admitted to a
nursingg home, no change was found in general health status or depressive symptoms. Three
monthss later (four and a half months after nursing home admission), the mental health of the
informall caregivers had improved. The patients' depressive symptoms and behavioural
problemss also declined after their admission to a nursing home. This finding may be biased
sincee the informal caregivers, not professionals, supplied the information on the patients'
depressivee symptoms and behavioural problems. The questionnaires we used, however, did
queryy observable behaviour. A subgroup of nineteen long-waiting (i.e., a waiting period of
halff a year) patients was also studied. We found that the health status and burden experiences
off the informal caregivers and the memory problems, behavioural problems, and depressive
symptomss of the patients remained stable during the waiting period. Only the performance of
activitiess of daily living changed: it worsened during the waiting period. Ten of the ninetythreee patients registered on the waiting list and one informal caregiver died during the waiting
period.. Another seventeen patients died during the first four and a half months after nursing
homee admission. The negative consequences of waiting cannot be described so much in terms
off a decline in health status during the waiting period, but more in terms of a delay of the
positivee consequences of nursing home admission. The positive consequences included fewer
behaviourall problems and depressive symptoms in the patients and fewer burden experiences
off the informal caregivers.
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Chapterr 7 reports the main findings of the three studies as well as the methodological
limitationss and the relevance of the results. A waiting list is considered an important
instrumentt for patient selection, because it ranks the patients with regard to chosen
characteristics.. The actual selection of patients from a waiting list, however, does not always
followw the same order. Not only urgency and waiting time, but also other considerations
determinee selection for, e.g. nursing home admission. We found that a high urgency code was
assignedd regularly, at entry on the waiting list or during the waiting period and that those
patientss with a high urgency code were admitted sooner to a nursing home. Different methods
weree used to examine whether waiting time could be considered problematic. First, the
waitingg times of our patients were compared to accepted waiting times. We found that the
waitingg times of our patients could indeed be considered problematic. Second, the negative
healthh consequences caused by waiting were considered. The waiting period did not cause an
increasee in the health problems of the patients and informal caregivers or in the burden
experiencess of the informal caregivers. It must be kept in mind, however, that the level of the
depressivee symptoms and burden experiences of many of the informal caregivers was already
highh when the patients were registered on the waiting list. Moreover, a delay in nursing home
admissionn meant that the benefits of admission, e.g., a decline in the caregivers' burden
experiencess and an improvement in their mental health, were delayed as well. Such a delay
wouldd also be seen in the decline in the behavioural problems and depressive symptoms of the
patientss after nursing home admission. Finally, when the informal caregivers were asked their
opinionn of the length of the waiting time, twenty-two percent considered it too long. This
opinionn was not, however, related to the actual waiting times or to the urgency of nursing
homee admission.
Thee waiting list for psychogeriatric nursing home admission differs from many other waiting
lists.. One important difference is the opinion of the waiting patients (or their relatives) with
regardd to the length of time that is needed until nursing home admission. Some individuals are
nott ready for admission to a nursing home, while for others admission cannot be realised soon
enough.. It is important that the first group be given support in the process towards nursing
homee admission and that there is a possibility to hasten nursing home admission when
necessary.. With regard to the second group, it is important that nursing home admission
occurss post-haste. The urgency coding system is an important instrument for quick
admissions.. However, while a waiting list is of value to those who work with it (health care
professionals,, caregivers) and to those who are waiting (patients and their informal
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caregivers),, its value for policy makers is limited. For example, since waiting times provide
noo insight into problematic waiting times, it is not possible to assign standard acceptable
waitingg times. In addition, in order to determine the total amount of psychogeriatric nursing
homee care needed, more information is required on the attitudes of those waiting with regard
too the period in which nursing home admission is considered necessary. The step towards
nursingg home admission will always be a difficult one and good support during this process is
essential.. Finally, it is important to invest in a better social climate for the residents of nursing
homess and in larger staffs, both of which will contribute to a more positive image of nursing
homes. .
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Aann het einde van dit boekje (of bent u hier begonnen?) zal duidelijk geworden zijn dat ik het
voorgaandee werk niet in mijn eentje had kunnen klaren. Alhoewel ik de onderzoeken met veel
plezierr heb uitgevoerd, heb ik telkens ook wel twijfels gehad of ik de echte eindstreep
'promoveren'' zou kunnen halen. Dat het toch zover gekomen is, is ook aan veel anderen te
danken,, waarvan ik een aantal hier met naam wil noemen.
Allereerstt mijn promotor Louise Gunning-Schepers. Beste Louise, toen jij bij de afdeling
kwam,, was net het Selectie en Wachtlijstenonderzoek van start gegaan. Jij gaf me de
gelegenheidd een vervolgonderzoek te starten en een promotietraject uit te zetten, dat me de
ruimtee gaf om gezin en werk op een voor mij prettige manier te combineren. Jouw
enthousiasmee en je gave om altijd positief te blijven, werkten erg aanstekelijk. Ook in een
periodee waarin ik het niet meer zag zitten, wist jij een oplossing te vinden en te zorgen dat ik
weerr verder kon. Dat je naast je drukke baan bij de Raad van Bestuur van het AMC, als
promotorr wilde aanblijven, heb ik erg gewaardeerd. Ik dank je dan ook zeer voor je steun de
afgelopenn jaren.
Bestee Niek Klazinga, jou wil ik ook hartelijk danken voor het feit dat je bereid was om als
promotorr op te treden, toen je net bij de afdeling Sociale Geneeskunde was gekomen en
geconfronteerdd werd met een bijna afgerond onderzoek. Jij keek met een frisse blik tegen de
onderzoekenn aan en je kritische vragen dwongen me bevindingen preciezer te formuleren en
voorr een breder publiek toegankelijk te maken.
Dee eerste kennismaking met het AMC als werkplek, was de kennismaking met Hans Wendte.
Voorbereiderr van het eerste onderzoek naar Selectie en Wachtlijsten in de Gezondheidszorg
enn daarna altijd als "rots in de branding" aanwezig. Je was niet alleen betrokken bij alle fasen
vann het onderzoek maar ook bij het wel en wee van de onderzoeker. Ik dank je zeer voor de
prettigee samenwerking.
Ookk Jos Danse wil ik hartelijk danken voor zijn hulp de afgelopen jaren, je bent een ware
vraagbaakk op het gebied van de psychogeriatrie, een enthousiast interviewer en een kritische
medeauteurr van artikelen.

Dee onderzoeken waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de toestemming van
contactpersonenn op de onderzochte locaties en de medewerking van hulpverleners aan
interviewss en het invullen van vragenlijsten. In het wachtlijstproject was het leeuwendeel van
dee gegevens afkomstig van interviews met mantelzorgers. In voor hen drukke periodes waren
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zijj bereid om meerdere gesprekken met ons aan te gaan. Allemaal zeer bedankt! Een speciaal
woordd van dank voor Muck ter Stege en Bernadette Hessing die zeer betrokken en
behulpzaamm zijn geweest bij de uitvoering van het wachtlijstproject.
Dee projectgroep van het Selectie en Wachtlijstonderzoek wil ik bedanken voor de prettige
samenwerking.. Met name Inge Varekamp, kamergenote en mede-onderzoeker, wil ik hartelijk
danken:: het was leuk om gezamenlijk en toch ook apart aan het onderzoek te werken, ik heb
err veel van opgestoken.
Karienn Stronks dank ik voor haar kritische commentaar op één van de artikelen en Chris
Nijboer.. die met haar mantelzorgonderzoek altijd net een paar stappen voor liep, voor haar
adviezen.. Annemarie Kegel dank ik voor het afstaan van gegevens van haar dossieronderzoek
enn Menno Reijneveld voor zijn hulp bij het bewerken ervan. Bart Mertens heeft me bij de
longitudinalee analyses in S-plus enorm geholpen. Veel werk is ook verzet door de stagiaires
Sarahh Rudolph en Peter Schadée. Het interviewen van de mantelzorgers thuis vond ik heel
bijzonderr maar ik kon ze niet allemaal alleen doen en ben heel blij geweest met de hulp van
Barbaraa Tan, Tineke van den Burg en Machteld Bredman. Laura Cobb dank ik voor de laatste
vertaalwerkzaamheden.. Ook Wien Limburg heeft vele stukken in het Engels vertaald ensamenn met Hubertien Siemerink - geholpen bij allerlei bibliotheekzaken. Jeannine Overdijk
enn Noor Oosterhof dank ik voor hun secretariële ondersteuning en Miene Overbeek voor haar
bijdragee aan een deel van de gegevensinvoer en natuurlijk voor allerlei andere hand- en
spandiensten.. Van Sonja Schmidt heb ik veel geleerd over het onderwijzen van studenten.
Doorr het begeleiden bij het onderdeel verpleeghulpstage heb ik veel indrukken opgedaan over
hett functioneren van de gezondheidszorg in diverse takken van 'sport' en in diverse landen.
Meerr in het algemeen was de steun van collega's van de afdeling Sociale Geneeskunde heel
belangrijk.. De problemen met de instroom van deelnemers aan het onderzoek werd door een
groott deel van de collega's belangstellend gevolgd en er werd me moed ingesproken.
Daarnaastt vond ik het ook een heel gezellige tijd en ik hoop dat het lukt om - nu inmiddels
velenn ook uitgewaaierd zijn naar andere werkplekken - elkaar nog regelmatig te zien.

Correttee Ploem en ik hebben samen met succes gestreden voor een betere zwangerschapsverlofregelingg voor AiO's. Helaas bleek de aanstellingsduur toch niet voldoende om het
proefschriftt op tijd af te ronden. En misschien helaas was er meteen al een vacature die zó
mooii aansloot bij mijn promotieonderzoek dat ik die niet kon laten lopen. Eén en ander heeft
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err voor gezorgd dat er nog veel vrije tijd in het proefschrift gestoken moest worden. In het
beginn nog steeds met plezier ... later toch wel wat minder. Ik dank vrienden en familie voor
hunn opbeurende praatjes en belangstelling. Op het laatst durfde ik sommige van jullie
nauwelijkss meer onder ogen te komen zonder een echte vooruitgang te kunnen melden. Dat
betekendee dus of jullie niet meer zien, of vooruitgang boeken!
Ikk vind het erg leuk dat Yvonne Bartholomeus wilde helpen bij de vormgeving van het
boekje.. Trix van Veen bedankt voor de snelle service met de omslagillustratie en Nick Rijper
voorr het beschikbaar stellen van zijn kantoor (buiten "normale werkuren").
Rose-Mariee Droes wil ik heel hartelijk danken voor het feit dat ze voor het project
Implementatiee Model Ontmoetingscentra in zee is gegaan met iemand die nog "even" haar
proefschriftt moest afronden. Ik vind het een geweldig leuk project en leuk om samen te
werkenn met iemand die zo gedreven ouderenonderzoek verricht. Ook mijn nieuwe collega's
aann het VU medisch centrum dank ik voor de samenwerking en ontspanning (dat we nog maar
vaakk mogen steppen in het Vondelpark).

Dee laatste loodjes heb ik gedeeld met Carolien Plevier. Nadat we elkaar als kamergenoot goed
haddenn leren kennen, zagen we elkaar nog vaak op zondagen in het AMC. Eerst even een
cappuccinoo en de laatste nieuwtjes uitwisselen, maar daarna gingen we hard aan de slag. Ik
vindd het dan ook heel erg leuk dat jij mijn paranimf wilt zijn. Dat geldt ook voor Helen
Keijzer.. Wat leuk dat ik jou na al die jaren eens officieel mag toespreken! Op de lagere school
kliktee het al (als de "witte en de zwarte") en daarna zijn we elkaar niet meer uit het oog
verloren.. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik jou zou vragen naast me te staan.

Lievee Mark, de steun die jij mij gegeven hebt is natuurlijk niet in een paar regels uit te
drukkenn want jij hebt op vele manieren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit
proefschrift.. Jij zult het vast ontkennen, maar zonder jou zou ik het zeker niet gered hebben.
Jee belangrijkste bijdrage is denk ik je onbegrensde vertrouwen in het feit dat het me zou gaan
lukken.. Daarnaast in je houding dat we samen staan voor een goede combinatie van werk,
gezin,, plezierig leven en gelukkig zijn.
Lievee Roos, Maartje en Anne: het boekje is nu écht af!
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Frankaa Meiland is geboren op 2 maart 1964 in Haarlem. Na het behalen van haar VWOdiplomaa in 1982 aan het College Leeuwenhorst in Noord wij kerhout heeft zij een jaar als
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