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Ouderen in 
verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen

Landelijk overzicht van hun
leefsituatie in 2015/2016

De laatste jaren verandert er veel in de zorg voor ouderen. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen 
met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mede 
hierdoor worden tegenwoordig vooral de mensen met de grootste zorgbehoefte in de tehuizen verzorgd. In ‘Ouderen in verpleeg-
huizen en verzorgingshuizen’ bekijken we de groep ouderen die in verpleeg- en verzorgingshuizen woont en gaan we in op een 
aantal belangrijke aspecten van hun leefsituatie. De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verzameld in de periode  
april 2015 - april 2016.

Bewoners vooral vrouwen van 80 jaar of ouder
In 2015 woonden circa 117.000 ouderen in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. Ruim 60% zijn vrouwen van 80 jaar of ouder. De 
vrouwelijke bewoners zijn gemiddeld 87 jaar oud en daarmee

ongeveer vijf jaar ouder dan hun mannelijke medebewoners. 
Hoewel de meerderheid van de bewoners is verweduwd, heeft 
bijna een op de vijf een partner, die vaak zelfstandig woont.
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Woonvorm naar lee�ijdscategorie van de bevolking van 55 jaar
of ouder, 2015/’16 (in procenten)

Bron: cbs (StatLine)
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Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen naar lee�ijd en geslacht,
2015/’16 (in procenten; n = 1601)

Bron: scp/cbs (oii 2015/’16)



Bewoners kampen met ernstige gezondheidsklachten
Directe aanleiding voor opname is meestal een geleidelijke 
verslechtering van de gezondheid. Bijna driekwart van de 
bewoners heeft geheugenklachten, vier op de vijf bewoners 

hebben (zeer) ernstige lichamelijke beperkingen, en 85% heeft 
meer dan twee chronische aandoeningen. Ruim een kwart van de 
bewoners wordt vaak belemmerd door pijn.

Ernst van fysieke beperkingen bij ouderen in verpleeg- en verzorgings-
huizen, naar lee�ijd, 2015/’16 (in procenten; n = 1601)
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Ernst van cognitieve problemen bij ouderen in verpleeg- en verzorgings-
huizen, 2015/’16 (in procenten; n = 1578)
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Twee derde bewoners krijgt wekelijks bezoek
15% van de bewoners krijgt zelden of nooit visite. Ruim twee 
derde gaat zelden of nooit bij anderen op bezoek. Bijna 80% van 
de bewoners heeft kinderen en kleinkinderen, die meestal eens 

per week op visite komen. Overige familieleden, vrienden en 
goede kennissen komen minder vaak op bezoek. Zij zijn immers 
zelf vaak op hoge leeftijd.
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Gemiddelde frequentie van bezoek van buiten en bezoek buiten het
verpleeg- of verzorgingshuis, 2015/’16 (in procenten; n = 1580)
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Frequentie bezoek van partners, (klein)kinderen, overige familie en
vrienden/goede kennissen, 2015/’16 (in procenten; n = 1597)
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Meeste bewoners krijgen hulp van familie, vrienden en 
vrijwilligers

Driekwart van de bewoners 
ontvangt naast de zorgverlening 
van het personeel ook hulp van 
een van hun familieleden, meestal 
een kind. Vier op de tien bewo-
ners ontvangen hulp van 

vrijwilligers. Hulp van vrienden komt minder vaak voor. 
Familieleden helpen vaak met de administratie, het vervoer en het 
doen van boodschappen en de was. Vrijwilligers helpen vaak 
tijdens de uitstapjes en tijdens de eetmomenten. 

Kwart van de ouderen in instellingen komt zelden of nooit 
buiten
Twee derde van de bewoners 
komt wel dagelijks (30%) of ten 
minste een keer per week 
buiten (34%). Daartegenover 
staat een kwart van de ouderen 
die zelden of nooit buiten komt. 
Iets minder dan de helft van de bewoners geeft aan vaker naar 
buiten te willen, maar doet dit niet omdat de gezondheid dat 
belemmert, of omdat niemand mee wil of de bewoner kan 
brengen en halen. 
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Meer lezen over dit onderzoek of andere onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau? Ga naar www.scp.nl
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