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De verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis is voor 
betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Er is nog weinig 
bekend over de wijze waarop het keuzeproces voor een 
bepaald verpleeg- of verzorgingshuis verloopt. Hebben 
ouderen eigenlijk wel een keuzemogelijkheid? En zo ja, 
welke criteria en informatie hanteren zij bij hun keuze? In 
opdracht van Stichting Het Klaverblad Zeeland deed NIVEL 
hier onderzoek naar in de provincie Zeeland. Een overzicht 
van de resultaten. 
 

Vraagsturing en keuzemogelijkheid zijn belangrijke 
items in de hedendaagse zorg. Dit geldt ook voor de 
zorg voor ouderen. Er worden diverse initiatieven 
gelanceerd om keuzeondersteunende informatie via 
internet aan te bieden. Zo heeft Arcares plannen om via 
internet patiënten te informeren over het zorgaanbod en 
zijn er vanuit de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF) initiatieven om regionaal 
patiënteninformatie via internet aan te bieden. In 
Zeeland en Gelderland is dit reeds in gang gezet en de 
komende tijd zullen meer regio's in Nederland volgen - 
zie bijvoorbeeld www.kiesmetzorg.nl.  
Deze initiatieven veronderstellen dat ouderen een keuze 
hebben en ook dat zij op basis van een goede afweging 
willen kiezen. Het is de vraag of dit zo is: in hoeverre 
zijn er keuzemogelijkheden, wat zijn nu precies de 
behoeftes van ouderen rond het keuzeproces, hoe komen zij 
tot hun keuze en welke informatie gebruiken zij hierbij? 
Ook voor zorginstellingen en beleidsmedewerkers is het 
nuttig dit te weten. Zij kunnen met deze inzichten beter op 
de wensen en behoeftes van de doelgroep inspelen. In 
Nederland is hierover nog niet eerder gepubliceerd. Hoog 
tijd dus voor een onderzoek. 
 



Voor het onderzoek zijn bewoners en 
vertegenwoordigers van bewoners 
geïnterviewd die recent naar een van de verpleeg- of 
verzorgingshuizen waren verhuisd. Van de in totaal 58 
interviews ging het in 37 ervan om de verhuizing naar een 
verzorgingshuis, in 21 om verhuizing naar een verpleeghuis. 
Van beide soorten huizen zijn zowel bewoners als 
vertegenwoordigers geïnterviewd.  
In Zeeland zijn ongeveer 60 verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Deze huizen ontvingen een verzoek om hun nieuwe bewoners 
uit te nodigen mee te doen met het onderzoek. Bewoners, of 
hun vertegenwoordigers, kregen een brief met uitleg over 
het onderzoek en als ze wilden meewerken stuurden ze het 
NIVEL een antwoordkaart. 
Vervolgens werden ze door het NIVEL telefonisch 
geïnterviewd. Hierbij werd een vragenlijst met gesloten en 
open vragen gebruikt. Gemiddeld woonden de bewoners pas 
vier maanden in het verpleeg- of verzorgingshuis; zij 
hadden het keuzeproces dus zeer recent doorlopen. 
 
Keuzeondersteunende informatie heeft alleen nut 
als mensen ook de mogelijkheid hebben om te kiezen. 
Idealiter zouden ouderen die naar een verpleeg- of 
verzorgingshuis verhuizen, in het huis van hun keuze moeten 
kunnen wonen. Maar is dit ook mogelijk? 
Uit het onderzoek blijkt dat dit tot op grote hoogte zo is: 
meer dan de helft van de geïnterviewden geeft aan de keuze 
te hebben gehad tussen verschillende huizen; een 
aanzienlijk groter aantal, ruim driekwart, zegt 
daadwerkelijk te wonen in het huis van hun keuze. Dit geldt 
echter vooral voor bewoners van verzorgingshuizen (89 
procent). 
Voor verpleeghuisbewoners geldt dit minder vaak (57 
procent). In het geval van een verpleeghuis is er minder 
vaak 'te kiezen'; dit komt omdat er vaak sprake is van een 
noodsituatie en er zo snel mogelijk een plaats gevonden 
moet worden. 'Ik kon wel kiezen maar de situatie was 
urgent, de keuze was dus snel gemaakt.' 
 
Enkele cijfers over de keuze voor een verpleeg- of 
verzorgingshuis: 
 

Totaal % Verzorgingsh
uis %  

Verpleeghui
s %  

Woont in huis van keuze 78 89 57 
Heeft kunnen kiezen 57 70 33 
Heeft direct voor 'dit' 70 73 57 



huis gekozen 
Had geen/weinig 
behoefte aan keuze 

69 73 
62 

Kende het huis al van 
tevoren 

60 68 
48 

 
De meerderheid van de geïnterviewden heeft direct voor één 
bepaald huis gekozen heeft, zonder eerst verschillende 
huizen met elkaar te vergelijken. Zij wisten al van tevoren 
waar zij het liefst naar toe wilden. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat veel geïnterviewde ouderen aangeven 
eigenlijk weinig behoefte te hebben om te kunnen kiezen 
tussen verschillende huizen: zij hebben hun keuze al in een 
veel eerder stadium gemaakt en daarom geen behoefte aan 
andere opties. 
Onder vertegenwoordigers is wel vaker (24 procent) behoefte 
om uit diverse huizen te kunnen kiezen. 
 
Wat bepaalt nu voor welk huis men kiest? 
Deze keuze blijkt vooral regionaal bepaald te zijn: mensen 
kiezen vaak voor het verpleeg- of verzorgingshuis in de 
vertrouwde buurt en/of in de buurt van familie. Dit is 
veelal het huis waar 'iedereen' heen gaat; veel mensen 
kenden het huis al via verhalen van anderen of doordat 
familie of kennissen er al woonden: 'Iedereen in het dorp 
kent dit huis.' 
Nabijheid bij familie en/of de oude woonomgeving is dus het 
belangrijkste keuzecriterium. Daarnaast spelen andere 
factoren een rol. Goede zorgverlening komt op de tweede 
plaats als het gaat om keuzecriteria. 
Een goede zorgverlening houdt in dat er voldoende en 
deskundig personeel is, dat er tijd en aandacht is voor 
bewoners en dat zij goed worden verzorgd. Verder willen 
ouderen graag in een prettige buurt wonen en ook de sfeer 
en uitstraling van het huis dienen de oudere te bevallen: 
'Het is belangrijk dat je je ergens thuis voelt.' 
Een andere keuzefactor is de mening en ervaring van andere 
mensen: familie, vrienden, buren. Hun verhalen zijn voor 
bijna de helft van de mensen (mede) een reden al of niet 
voor een bepaald huis te kiezen: de bekende mond-tot-mond 
reclame. 
Verder is voor enkelen het geloof een doorslaggevend 
aspect; de ouderen die de geloofsovertuiging van het huis 
als keuzecriterium hanteren, vinden dit vrijwel zonder 
uitzondering één van de belangrijkste aspecten.  
 
 



Keuzecriteria naar mate van 
belang (n=58) 
(meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 door % 
mensen 
genoemd  

Nabijheid bij familie/oude 
omgeving 

72 

Goede zorgverlening 47 
Sfeer, uitstraling 43 
Goede verhalen gehoord 43 
Prettige buurt 41 
Bekendheid mensen in huis 36 
Bekendheid met huis 36 
Privacy 36 
Wachttijden 21 
Voorzieningen huis 21 
Anders 21 
Grootte huis/aantal bewoners 19 
Geloof/levensvisie 12 

 
Deze resultaten gaan over de situatie in Zeeland. Het is 
natuurlijk de vraag of deze keuzecriteria evenzeer gelden 
voor andere, bijvoorbeeld meer stedelijke gebieden. Het is 
moeilijk hier iets over te zeggen, omdat zowel in Nederland 
als in andere landen nog niet of nauwelijks is gepubliceerd 
over keuzeprocessen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. 
In Amerika is wel vergelijkbaar onderzoek gedaan. Hoewel de 
situatie in Amerika zowel geografisch als wat betreft het 
zorgaanbod verpleging en verzorging anders is dan in 
Zeeland, komen de resultaten in grote lijnen wel overeen 
met die van dit onderzoek (1). 
Verder onderzoek in andere gebieden zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de resultaten generaliseerbaar zijn naar overige 
regio's in Nederland.  
 
Voor mensen die een keuze voor een verpleeg- of 
verzorgingshuis willen en kunnen maken, 
is informatie belangrijk. Welke informatie gebruiken mensen 
die voor deze beslissing komen te staan? En waar vinden ze 
die informatie?  
De informatie die men gebruikt, blijkt deze vooral 
afkomstig van het verpleeg/verzorgingshuis zelf. Daarnaast 
ontvangen mensen informatie via folders (al of niet van het 
huis). Familie en kennissen vormen ook een bron van 
informatie alsmede de arts of de indicatieadviseur. 
In de meeste gevallen is het niet alleen de cliënt zelf die 
de keuze maakt; slechts een op de drie cliënten neemt de 



beslissing helemaal alleen. De meeste beslissingen worden 
samen met familie genomen. Daarnaast zijn soms artsen, 
verpleegkundigen of een indicatieadviseur bij het 
besluitvormingsproces betrokken. 
Over de informatievoorziening zijn de geïnterviewden over 
het algemeen tevreden: informatie is gemakkelijk te vinden 
en is ook duidelijk. De meeste geïnterviewden (80 procent) 
zeggen echter dat zij bij hun keuze eigenlijk weinig 
behoefte aan informatie hadden. Omdat veel mensen hun keuze 
al bij voorbaat hebben gemaakt, is hun informatiebehoefte 
beperkt: men kent het huis al of weet waar men naartoe wil. 
Uitgebreide informatie over verschillende huizen is in dat 
geval niet nodig. Een kleinere groep (20 procent) had wel 
graag (meer) keuzeondersteunende informatie gehad. Hierbij 
gaat het vaak om vertegenwoordigers die met of voor de 
cliënt de beslissing nemen. De groep die behoefte heeft aan 
keuzeondersteunende informatie is nu dus nog klein, maar 
zal mogelijk in de toekomst groter worden; de vergrijzing 
neemt toe en er komt bij dat de toekomstige generatie 
mondiger zal zijn en hogere eisen zal stellen aan wonen en 
zorg dan de huidige generatie ouderen. 
 
Keuzeondersteunende informatie kan op diverse 
manieren worden aangeboden, onder andere via 
internet. 
Hoe staat het met de rol van internet in het keuzeproces 
voor een verpleeg- of verzorgingshuis? Is het zinvol om 
keuzeondersteunende informatie via internet aan te bieden? 
Het blijkt dat het internet nog nauwelijks een rol speelt 
bij de informatie die ouderen gebruiken om een keuze te 
maken. Onder deze doelgroep komt internetgebruik nog weinig 
voor. Het merendeel van de ouderen uit het onderzoek 
beschikt niet over een computer of een internetaansluiting. 
De verwachting is evenwel dat het internetgebruik zal 
toenemen (2), ook onder deze doelgroep. Zo blijkt uit 
onderzoek van NIPO Interactive van april dit jaar (3) dat 
van de leeftijdscategorie 60+ ongeveer 25 procent gebruik 
maakt van internet, van de leeftijdscategorie 40-59 jaar is 
dit 59 procent. 
De aankomende generatie ouderen is dus al meer vertrouwd 
met internet dan de huidige generatie ouderen. Voorts wordt 
internet onder 50-plussers momenteel al veelvuldig gebruikt 
om informatie over gezondheidskwesties te zoeken (4).  
De vertegenwoordigers van de bewoners blijken beter bekend 
te zijn met internet dan bewoners zelf. Tweederde van hen 
gebruikt het internet geregeld, hoewel ook zij nauwelijks 



op internet naar vergelijkende informatie zochten. Uit het 
onderzoek blijkt evenwel dat er wel belangstelling bestaat 
voor een website waarop men informatie van verschillende 
huizen kan vinden en met elkaar kan vergelijken. Een deel 
van de huidige bewoners, maar met name hun 
vertegenwoordigers hebben interesse in een dergelijke site 
om hen te informeren en bij de keuze te ondersteunen. 'Dan 
heb je alles op een rijtje staan en kun je goed 
vergelijken.' 
 
Belangstelling website: 
 Cliënt % 

Vertegenwoord
iger % Totaal % 

Ja 17 55 39 
Weet niet 17 6 11 
Nee 67 39 51 
Totaal 100 100 100 
 
Het internet als keuzeondersteunende informatiebron lijkt 
dus potentie te hebben, vooral voor de vertegenwoordigers 
van ouderen. Wat betreft de aan te bieden informatie kan, 
naast meer algemene informatie, gedacht worden aan de 
genoemde criteria die mensen gebruiken bij het maken van 
hun keuze, zoals informatie over aspecten van de 
zorgverlening en informatie over ligging en omgeving van 
het huis. 
Goede reclame of voorlichting over een dergelijke website 
is dan wel van belang, zodat mensen weten dat deze 
informatie op internet beschikbaar is en waar zij te vinden 
is. 
 
Wat uit het onderzoek vooral opvalt is 
dat zoveel mensen hebben gekozen voor het huis waar zij in 
wonen. Kiezen voor een verpleeg- of verzorgingshuis – en 
met name voor verzorgingshuizen - blijkt mogelijk. Voor 
veel mensen staat de keuze voor een bepaald huis al vroeg 
vast; zij kiezen direct voor een bepaald huis zonder een 
vergelijking te maken. Deze mensen hebben dan ook weinig 
behoefte aan aanvullende keuzeondersteunende informatie. 
Een kleinere groep, ongeveer 20 procent, heeft wel behoefte 
aan meer keuzeondersteunende informatie. Dit zijn met name 
vertegenwoordigers, die voor een oudere in de directe 
omgeving beslissingen moeten nemen. Voor deze groep lijkt 
internet een geschikt medium te zijn. 
Nu is nog niet duidelijk of deze groep daadwerkelijk 
gebruik zal gaan maken van internet voor het vinden van 
keuzeondersteunende informatie en of deze groep zal groeien 



door het stijgend internetgebruik. Een vervolgmeting in het 
kader van de evaluatie van deze vorm van 
informatievoorziening zal hierop een antwoord moeten geven. 
 
ASTRID SILKENS EN ROLAND FRIELE ZIJN RESPECTIEVELIJK ONDERZOEKER EN HOOFD KENNISCENTRUM 
BIJ HET NIVEL; ESTHER HANSE IS MEDEWERKER BIJ HET KLAVERBLAD ZEELAND. 
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HET KLAVERBLAD 
Stichting Het Klaverblad Zeeland is een 
samenwerkingsverband van zes lidorganisaties en behartigt 
de belangen van cliënten van de zorg- en dienstverlening in 
Zeeland. Het Klaverblad is momenteel bezig een website op 
te zetten met als doel om potentiële cliënten 
keuzeondersteunende informatie aan te bieden over het 
zorgaanbod in Zeeland. 
In eerste instantie richt de website zich op de sector 
verpleging & verzorging. Op de website zal zowel objectieve 
als subjectieve informatie worden aangeboden. Dit betekent 
dat de site zowel algemene informatie biedt over 
zorgaanbieders en hun diensten als ervaringen van cliënten 
met de geleverde zorg. 
Om de site aan te laten sluiten bij de behoeftes van de 
doelgroep wilde Het Klaverblad weten hoe mensen momenteel 
tot een keuze uit het zorgaanbod verpleging en verzorging 
komen en welke informatie zij hierbij hanteren. Op verzoek 
van Het Klaverblad heeft het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) hier onderzoek 
naar gedaan. 
Voor meer informatie over de website van het Klaverblad 
Zeeland kunt u bellen met Marleen Vermeer, telefoon (0113) 
24 93 25. 
 
Het internet als keuzeondersteunende 
informatiebron lijkt potentie te hebben 
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