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Voorwoord 

 

Voor u ligt de rapportage van het kwantitatieve onderzoek naar verschillen in 
zorggebruik tussen personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en 
personen zonder een LVB. Het onderzoek hebben we uitgevoerd in opdracht van 
Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut). Het onderzoek valt onder het traject 
Zinnige Zorg en is een vervolg op het Screeningsonderzoek dat voor de gehan-
dicaptenzorg door het Zorginstituut is uitgevoerd.  

Het Zorginstituut heeft in dit project gevraagd te onderzoeken of het zorgtraject 
en de gezondheidsproblemen van personen met een LVB afwijken van die van 
personen zonder een LVB. In dit kader hebben wij analyses uitgevoerd naar het 
zorggebruik onder een groep personen met een LVB en een aantal gedefinieerde 

controlegroepen op basis van opleiding en inkomen.   

Er zijn verschillende bronnen gebruikt om het zorggebruik in kaart te brengen. Dit 
betreft onder meer de CBS microdatabestanden en de Nivel Zorgregistraties 
Eerste lijn. Wij bedanken beide organisaties voor het beschikbaar stellen van de 

bestanden.  

Ook bedanken we het Zorginstituut voor hun input op eerdere versie van het rap-

port en het meedenken gedurende het traject.  

Met de rapportage hopen we partijen te inspireren om de zorg voor personen met 

een LVB verder te verbeteren.  

 

Lieke Boonen, Equalis 

Gerrit Hamstra, Equalis 

Saskia Borg, Equalis 

Henk Schers, Radboud UMC 
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1.  

In het Zinnige Zorg screeningsonderzoek Gehandicaptenzorg1 dat is uitgevoerd 
binnen de gehandicaptenzorg, is de zorg voor personen met een licht verstande-
lijke beperking (LVB) als verdiepingsonderwerp aangemerkt. In de resultaten van 
dit screeningsonderzoek is opgemerkt dat gezondheidsklachten en -problemen 
binnen deze groep vaak laat gesignaleerd en/of behandeld worden waardoor 
deze onnodig kunnen escaleren. Het Zorginstituut heeft daarom gevraagd te on-
derzoeken of het zorggebruik van personen met een licht verstandelijke beper-

king (LVB) afwijkt van die van personen zonder een LVB. 

Op basis van de microdatabestanden van het CBS en de Nivel Zorgregistraties 

Eerste Lijn hebben we onderzoek gedaan naar:  

(1) de mate waarin bij de huisarts geregistreerd is dat personen een LVB 

hebben 

(2) de verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB 

(3) de verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB bij de 

meest voorkomende aandoeningen  

(4) de verschillen in zorggebruik van personen met een LVB met en zonder 

ondersteuning 

Personen met een LVB zijn geselecteerd op basis van de registraties van het 
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) 
en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Naar verwachting betreft deze selec-
tie ongeveer 10% van het totaal aantal personen met een LVB. Vanuit deze se-
lectie is gekeken wie van deze personen ook bij de huisarts is geregistreerd als 
een persoon met een LVB op basis van de ICPC P85 registratie (mentale retar-
datie / intellectuele achterstand). Hiervoor is een koppeling op persoonsniveau 
gemaakt met de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.  

Voor het onderzoek zijn vier controlegroepen vastgesteld op basis van opleiding 
en inkomen. Personen die (ook) bij de huisarts geregistreerd zijn met een ICPC 
P85 registratie, zijn aangemerkt als een aparte (vijfde) controlegroep. Deze per-
sonen komen daarmee niet voor in de andere controlegroepen of in de test groep 

(de personen met een LVB). 

 
1 Zinnige Zorg  Screeningsrapport GehandicaptenZorg (2019; te benaderen via https://www.zorginstituutne-

derland.nl/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandi-

captenzorg) 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg
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Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten per onder-
zoeksvraag. 

1. Bij hoeveel personen met een LVB is bij de huisarts geregistreerd dat ze 
een LVB hebben? 

De resultaten laten zien dat een zeer beperkt deel van de personen die op basis 
van de CBS microdatabestanden aangemerkt zijn als personen met een LVB, ook 
als zodanig geregistreerd is bij de huisarts. Van het totaal aantal personen met 
een LVB op basis van de CBS microdatabestanden heeft 86% geen ICPC P85 
registratie en 14% wel een ICPC P85 registratie bij de huisarts binnen de NIVEL 
Zorgregistraties Eerste Lijn. 86% is dus niet met een LVB geregistreerd bij de 
huisarts. Daarnaast zien we dat slechts 0,33% van het totaal aantal personen in 
de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn een ICPC P85 registratie heeft en dus gere-
gistreerd is als een persoon met een LVB. Van deze personen komt 33% ook voor 
in de CBS registraties. Dit is zeer beperkt ten opzichte van het geschatte aantal 
personen met een LVB op basis van het SCP rapport2 (6% van de Nederlandse 
bevolking heeft een LVB). Er is dus nog veel onbekendheid en huisartsen spelen 
hierdoor mogelijk niet goed in op de behoeften van deze groep. 

2. Wat zijn verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB? 

Als eerste hebben we gekeken of er verschil is in zorggebruik bij personen met 
een LVB die al dan niet geregistreerd zijn bij de huisarts (testgroep versus con-
trolegroep P85). De resultaten laten zien dat personen met een LVB die niet ge-
registreerd zijn bij de huisarts minder vaak specialistische geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ), medicatie en huisartsenzorg ontvangen dan de personen met 
een LVB die wel geregistreerd zijn bij de huisarts. Met name bij de specialistische 
GGZ is dit verschil groot. Bij huisartsenzorg en medicatiegebruik zijn de verschil-
len beperkt en bij basis GGZ en medisch specialistisch zorg (MSZ) zien we geen 
verschillen in het zorggebruik. Naast een lager zorggebruik zien we dat de gemid-
delde kosten voor medicatie en huisartsenzorg per gebruiker lager liggen voor 
personen met een LVB die niet geregistreerd zijn bij de huisarts vergeleken met 
personen met een LVB die wel geregistreerd zijn bij de huisarts. Bij de huisart-
senzorg komt dit tot uiting in het aantal consulten per jaar. Personen met een 
LVB die niet geregistreerd zijn bij de huisarts gaan gemiddeld 6,9 keer per jaar 
naar de huisarts, tegenover 8,2 keer in de groep die wel geregistreerd is bij de 

huisarts. Bij MSZ en GGZ zien we geen significant verschil tussen beide groepen. 

Specifiek voor medicatiegebruik zien we dat het percentage personen dat me-
dicatie uit meer dan 10 ATC groepen gebruikt, lager ligt in de groep die niet ge-
registreerd is bij de huisarts. Het type medicatie is vergelijkbaar tussen beide 
groepen. Wel gebruikt de groep die niet geregistreerd is bij de huisarts minder 
vaak antidepressiva en laxantia dan de groep die wel geregistreerd is bij de huis-
arts. Personen die geregistreerd staan bij de huisarts met een ICPC P85 code, 

 
2 Woittiez I., et al. (2019), Het aantal personen met een licht verstandelijke beperking: een schatting. SCP-pu-

blicatie 2019-6. 
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gebruiken dus meer en vaker zorg ten opzichte van personen met een LVB die 
niet geregistreerd staan bij de huisarts. 

Als tweede hebben we personen met een LVB (die niet geregistreerd zijn bij de 
huisarts) vergeleken met de totale Nederlandse populatie en drie controlegroe-
pen op basis van opleiding en inkomen. De resultaten laten zien dat personen 
met een LVB vaker zorg gebruiken dan de Nederlandse populatie. Dit geldt voor 
alle Zvw-zorgcategorieën3. Het zorggebruik van personen die alleen praktijkon-
derwijs hebben afgerond is het meest vergelijkbaar met het zorggebruik van per-
sonen met een LVB. 

Eenmaal in zorg zien we dat de gemiddelde kosten per gebruiker in de LVB groep 
hoger zijn dan in de Nederlandse populatie. De gemiddelde zorgkosten per ge-
bruiker liggen voor bijna alle Zvw-zorgcategorieën (behalve voor basis GGZ) ho-
ger in de LVB groep dan in de controlegroepen. De gemiddelde kosten per ge-
bruiker van de LVB groep zijn het meest vergelijkbaar met die van de groep per-
sonen met alleen praktijkonderwijs. Bij deze groep zijn de zorgkosten per gebrui-
ker alleen significant lager voor MSZ en huisartsenzorg dan in de LVB groep.  

Als we kijken naar het specifieke zorggebruik dan zien we dat het type huisart-
senconsulten (telefonisch, regulier consult, M&I verrichtingen) vergelijkbaar is 
tussen de groepen. Wel gaan personen met een LVB gemiddeld 1 keer per jaar 
vaker naar de huisarts. Specifiek voor GGZ zien we dat de top 10 van diagnoses 
vergelijkbaar is tussen de LVB groep en de controlegroepen en dat het zorgge-
bruik onder gebruikers van GGZ niet sterk verschilt tussen de groepen. Bij MSZ 
zien we dat personen met een LVB vaker naar 2 of meer specialismen zijn door-
verwezen. Het gemiddelde gebruik (aantal t niet tussen de groe-
pen. Bij medicatiegebruik zien we dat personen met een LVB vaker medicatie 
gebruiken dan de Nederlandse populatie. Ook het aantal gebruikers dat medica-
tie gebruikt uit verschillende ATC groepen (2 t/m 10 ATC groepen) ligt hoger in 
de LVB groep. De verdeling over de ATC groepen is wel vergelijkbaar tussen de 
LVB groep en de Nederlandse populatie. Dit betekent dat beide groepen dezelfde 
soorten medicatie gebruiken. De LVB groep gebruikt wel significant vaker anti-
depressiva en laxantia dan de Nederlandse populatie.  

3. Wat zijn verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB 
bij obstipatie, epilepsie en angst-/stemmingsstoornissen en bij welke 
van de top 10 aandoeningen zijn de verschillen het grootst? 

Het gemiddeld aantal episoden (ook wel, aandoeningen) is vergelijkbaar tussen 
de LVB groep en de controlegroepen. De groepen verschillen daarnaast weinig in 
welke aandoeningen voorkomen. De geprioriteerde aandoeningen (epilepsie, ob-
stipatie, angst/stemmingsstoornissen) komen vaker voor in de LVB-groep dan in 
de Nederlandse populatie. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten (SOLK) komen in alle groepen het vaakst voor. Bij obstipatie, epilepsie 

 
3 In dit onderzoek hebben we gekeken naar de volgende Zvw-zorgcategorieën: huisartsenzorg, GGZ, MSZ en 

medicatiegebruik 
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en angst/stemmingsstoornissen zijn de aantallen te beperkt om goed in te kun-
nen zoomen op het zorggebruik. Bij astma, eczeem en diabetes zijn de aantallen 
groter. Daarom hebben we het zorggebruik alleen voor deze drie aandoeningen in 

kaart gebracht. 

Personen met een LVB hebben gemiddeld genomen meer comorbiditeiten dan de 
Nederlandse populatie. Het type comorbiditeiten is vergelijkbaar tussen de groe-
pen, maar personen met een LVB hebben gemiddeld genomen 1 comorbiditeit 

meer.  

In het algemeen is het zorggebruik van de personen met astma, eczeem en dia-
betes vergelijkbaar tussen personen met of zonder een LVB. Personen met een 
LVB lijken niet minder maar ook niet meer zorg te ontvangen dan de P85 groep 
of de overige controlegroepen. Bij personen met astma, eczeem of diabetes wijkt 
het huisartsengebruik tussen personen met en zonder een LVB niet significant af. 
Wel zien we dat ze vaker medicatie gebruiken. Het type medicatie is vergelijkbaar 
tussen de LVB groep en de controlegroepen. Personen met een LVB maken dus 
gebruik van dezelfde soorten medicatie als personen zonder een LVB. Ook het 
percentage personen dat doorverwezen wordt naar de tweedelijnszorg is verge-

lijkbaar, evenals  

4. Wat zijn de verschillen in zorggebruik tussen personen met een LVB die 
al dan niet ondersteuning ontvangen? 

Allereerst hebben we gekeken hoe vaak personen met een LVB die niet geregi-
streerd zijn bij de huisarts en personen met een LVB die wel geregistreerd zijn bij 
de huisarts ondersteuning ontvangen. Personen die niet geregistreerd zijn bij de 
huisarts ontvangen minder vaak ondersteuning dan personen die wel geregi-
streerd zijn. 

Personen zonder ondersteuning gebruiken gemiddeld genomen minder vaak zorg 
dan personen met ondersteuning. Personen met Wmo ondersteuning gebruiken 
vaker zorg dan personen met Wlz ondersteuning, maar de verschillen zijn klein 
tussen beide groepen. De zorgkosten per gebruiker laten geen eenduidig beeld 
zien. Personen zonder ondersteuning hebben hogere kosten per gebruiker binnen 
de specialistische GGZ. Bij het medicatiegebruik liggen de kosten voor personen 
met ondersteuning (Wlz of Wmo) juist hoger dan die van personen zonder onder-
steuning. Bij huisartsenzorg zien we dat personen met Wmo ondersteuning ho-
gere kosten hebben dan personen zonder ondersteuning of met Wlz ondersteu-
ning. Bij MSZ en basis GGZ zien we geen verschillen in kosten tussen de groepen 
met of zonder ondersteuning 

Het zorggebruik per Zvw-zorgcategorie laat een aantal verschillen zien. Bij huis-
artsenzorg zien we dat personen met Wmo ondersteuning de huisarts vaker be-
zoeken dan personen zonder ondersteuning of met Wlz ondersteuning. Personen 
met Wlz ondersteuning gaan minder vaak naar de POH-GGZ. Het type huisart-
senzorg (lang consult, kort consult, visite e.d.) wijkt weinig af tussen de groepen, 
evenals het medicatiegebruik. Bij MSZ zien we dat personen zonder 
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ondersteuning minder vaak MSZ gebruiken. De verdeling over de MSZ-specialis-
men, het aanta het aantal zorgactiviteiten komt overeen tussen de 
groepen. Bij GGZ zijn de aantallen te klein om conclusies te trekken. 

Concluderend 

Allereerst, laten de resultaten zien dat van de personen met een LVB slechts een 
klein gedeelte als zodanig is geregistreerd bij de huisarts. Personen met een LVB 
die geregistreerd zijn bij de huisarts gebruiken meer en vaker zorg dan personen 
die niet als zodanig geregistreerd zijn bij de huisarts. Dit geldt voor alle vormen 
van zorg (huisartsenzorg, MSZ, GGZ en medicatiegebruik). De resultaten laten 
daarnaast  zien dat het percentage personen dat gebruik maakt van zorg hoger 
is onder personen met een LVB dan onder de Nederlandse populatie. Ook de 
zorgkosten per gebruiker zijn bij personen met een LVB hoger dan in de Neder-
landse populatie. We zien met name dat zij vaker gebruik maken van de huisarts 
(meer consulten per jaar), vaker medicatie gebruiken en vaker MSZ voor meer-
dere specialismen tegelijkertijd ontvangen. We zien echter ook dat het type zorg 
dat men ontvangt (type medicatie, MSZ specialisme, type huisartsenconsulten, 

overeenkomt tussen beide groepen. Als we verdiepen 
op het zorggebruik voor specifieke aandoeningen (astma, eczeem en diabetes) 
zien we dat het zorggebruik onder gebruikers van zorg sterk overeenkomt tussen 
de LVB groep en de controlegroepen. Een vergelijking tussen de groep personen 
met een LVB (al dan niet geregistreerd bij de huisarts) en de mate waarin zij on-
dersteuning vanuit de Wmo en Wlz ontvangen laat geen eenduidig beeld zien. In 
het algemeen ontvangen personen zonder ondersteuning minder vaak zorg dan 
personen met ondersteuning. De verschillen zijn echter klein. De zorgkosten van 
personen met of zonder ondersteuning laten een wisselend beeld zien waardoor 
het lastig is om eenduidige conclusies te trekken.  

  



 

10/82 

2.  

2.1   

Het Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut Zinnige 
te bevorderen. Dit wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en 
niet minder dan noodzakelijk. Samen met de partijen in de Gehandicaptenzorg 
zoekt het Zorginstituut naar mogelijke verbeteringen in het zorgtraject voor per-
sonen met een verstandelijke beperking.4 In de screeningsfase, waarin een sys-
tematische analyse van de gehandicaptenzorg is uitgevoerd5, is de zorg voor 
personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ( -
score tussen de 50 en 85, een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijko-

) als verdiepingsonderwerp aangemerkt. 

Uit de screeningsfase is naar voren gekomen dat er naar schatting circa 1,5 mil-
joen personen in Nederland een LVB hebben5. De diagnose LVB wordt niet altijd 
(tijdig) gesteld en komt vaak pas aan het licht als er allerlei problemen zijn ont-
staan. Personen met een LVB hebben een grotere kans op lichamelijke en psy-
chosociale problemen, wat gevolgen heeft voor de behandeling en signalering 
van gezondheidsklachten. Deze worden vaak pas laat gesignaleerd en/of behan-
deld waardoor deze onnodig kunnen escaleren. Dit leidt ertoe dat ze vaker naar 
de huisarts gaan, meer ziekenhuiszorg consumeren en vaker naar de SEH gaan 
voor aandoeningen die normaal in de eerstelijnszorg worden behandeld. 5   

Dit is voor het Zorginstituut de aanleiding geweest om in de verdiepingsfase na-
der op deze doelgroep in te zoomen en in kaart te brengen wat het zorggebruik 
is onder personen met een LVB en in hoeverre deze afwijkt van het zorggebruik 
van personen zonder een LVB. 

2.2   

Om meer zicht op deze problematiek te krijgen, vraagt het Zorginstituut onder-
zoek uit te voeren naar zowel de registratie van personen met een LVB bij huis-
artsen als naar het zorgtraject dat personen met een LVB doorlopen. Het 

 
4 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/gehandicaptenzorg/Zorginstituut Nederlandnige-zorg-

voor-personen-met-een-verstandelijke-beperking-en-probleemgedrag-verdiepingsfase 
5 Zorginstituut Nederland (21 januari 2019), Zinnige Zorg Screeningsrapport Gehandicaptenzorg Zorginstituut 

Nederland. (https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2019/01/21/Zorginstituut 
Nederlandnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg)  

 
 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/gehandicaptenzorg/zinnige-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-probleemgedrag-verdiepingsfase
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/gehandicaptenzorg/zinnige-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-probleemgedrag-verdiepingsfase
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg


 

11/82 

Zorginstituut vraagt te onderzoeken of het zorgtraject van personen met een 
LVB (en specifieke subgroepen hiervan) afwijkt van het zorgtraject van personen 
met dezelfde gezondheidsproblemen zonder LVB. Hiervoor heeft het Zorginsti-
tuut vier onderzoeksvragen gedefinieerd, te weten: 

1. Bij hoeveel personen met een LVB is bij de huisarts bekend dat ze een LVB 
hebben?6  

a. Wat is het totaal aantal personen die met een LVB bij de huisarts 
bekend zijn (met code ICPC P85 of anderszins geregistreerd)? 
Tevens aangeven wat het percentage is van het totaal aantal 
personen.  

b. Welk deel van hen komt ook in het CBS-bestand voor? Tevens 
aangeven wat het percentage is van het totaal aantal personen.  

c. Wat is het totaal aantal personen in het CBS-bestand dat niet 
bekend is bij de huisarts (met code ICPC P85 of anderszins 
geregistreerd)? Tevens aangeven wat het percentage is van het 
totaal aantal personen.  

d. Wat zijn de achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht bij de 
geïdentificeerde groepen in vraag a t/m c. 

 
2. Wat zijn verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB? 

Uitgesplitst naar de volgende onderwerpen:  
a. Aanmeldklacht/diagnose/aandoening bij de huisarts (aantallen en 

percentages per type klacht/diagnose/aandoening)  

b. Aantal consulten en type consult per persoon (gemiddelde, 
spreiding)  

c. Modernisering & Innovatie: verrichtingen (aantallen en percentages 
per type verrichting)  

d. Verwijzingen (aantallen en percentages) naar  

i. eerstelijns psycholoog 
ii. AVG 
iii. tweedelijns zorg per specialisme  
iv. Aantal consulten bij de eerstelijns psycholoog, AVG en 

tweedelijns zorg per specialisme (gemiddelde, spreiding)  

e. Indicaties/redenen voor verwijzingen bij verwijzing naar de tweede 
lijn (aantallen, percentages per type indicatie/reden)  

f. Voorgeschreven medicatie (aantallen, percentages per type 

medicatie), zo mogelijk per diagnose/DBC  

 
6 Deze vraag is geoperationaliseerd op basis van een ICPC P85 registratie. Dit houdt in dat als we deze vraag 

beantwoorden, we kijken naar in hoeverre een persoon met een LVB ook geregistreerd  is bij de huisarts als 
zodanig. Als we dus spreken over personen die bekend zijn bij de huisarts, bedoelen we personen die geregi-

streerd staan bij de huisarts.  
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g. Duur van het medicatiegebruik  

h. Medisch specialistische zorg (aantallen, percentages per type en 

gemiddeld aantal consulten)  

3. Wat zijn verschillen in zorggebruik van personen met en zonder een LVB 
bij de aandoeningen obstipatie, epilepsie en angst-
/stemmingsstoornissen? 

a. Subvragen zijn identiek aan de sub vragen bij vraag 2 én: 
b. Bij welke aandoeningen (top 10) zijn de verschillen in zorggebruik 

van personen met en zonder een LVB het grootst? 
 

4. Wat zijn de verschillen in zorggebruik tussen personen met een LVB die al 
dan niet (veel) ondersteuning ontvangen? (denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een CIZ indicatie, huishoudenspositie, gebruik van Wmo voorzieningen en 
zo mogelijk mantelzorg). 

a. Wat is de huishoudenspositie van deze personen? 
b. Wat is de mate van het gebruik van Wmo voorzieningen van deze 

personen? 
c. Wat is de Wlz indicatie van deze personen (per 

zorgzwaarte/zorgprofiel)? 

2.3  

Voor de onderzoeksvragen wordt een vergelijking gemaakt in zorggebruik tussen 
de groep personen met een LVB die niet als zodanig geregistreerd staan bij de 
huisarts (LVBG) en vijf controlegroepen, namelijk: 

1. Personen die bij de huisarts geregistreerd zijn met een ICPC P85 code 
(wordt gebruikt voor het aangeven van mentale retardatie) (CGP85 ~ 
controlegroep P85). 

2. Personen met een lager opleidingsniveau (CG0 ~ controlegroep 0). 
3. Personen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen (CG1 

~controlegroep 1). 
4. Personen met een hoger opleidingsniveau (CG2 ~ controlegroep 2).  
5. De algehele populatie (CG3 ~ controlegroep 3). 

 
Tabel 1 geeft de complete lijst met termen en de bijbehorende uitleg die in het 
vervolg van deze rapportage worden gebruikt. 
 
Tabel 1 Terminologie 

Term Uitleg 

LVBG  Personen die op basis van de CBS bestanden zijn aangemerkt 
als personen met een LVB, exclusief de groep die bij de huisarts 
geregistreerd staat met een P85 
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Term Uitleg 

CGP85 Personen die geregistreerd zijn bij de huisarts met een P85 icpc 
code (= mentale retardatie / intellectuele achterstand). Dit be-
treft dus controlegroep P85.  

Controlegroepen Dit zijn personen die o.b.v. de CBS bestanden geen LVB hebben 
en ook geen P85 registratie bij de huisarts hebben en gebruikt 
zijn om het zorggebruik van de LVB groep mee te vergelijken.  

CG0 Controlegroep 0. Deze bestaat uit personen met een lager op-
leidingsniveau (praktijkonderwijs en basisonderwijs).  

CG1 Controlegroep 1. Deze bestaat uit personen met een lager op-
leidingsniveau en lager inkomen (praktijkonderwijs, basisonder-
wijs, vmbo, havo-onderbouw, vwo-onderbouw, mbo-1 en/of in-
komen uit het 1e en 2e kwartiel).  

CG2 Controlegroep 2. Deze bestaat uit personen met een hoger op-
leidingsniveau (Havo-bovenbouw, vwo-bovenbouw, mbo-2-3-
4, hbo bachelor + master, wo bachelor + master). 

CG3 Nederlandse populatie. Alle Nederlanders exclusief de LVB- en 
P85 groep.  

CBS Centraal bureau voor de statistiek. Hiervan hebben we bestan-
den gebruikt over het zorggebruik, de zorgkosten en demogra-
fische kenmerken om de controlegroepen in te delen  

CBS microdatabe-
stand 

De microdatabestanden van het CBS zijn de bestanden die ge-
bruikt zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit be-
treffen bestanden over zowel de selectie van personen met een 
LVB als bestanden met informatie over zorgkosten en zorgge-
bruik op persoonsniveau.  

Nivel Zorgregistra-
ties Eerste Lijn 

Dit zijn de bestanden van het Nivel die zijn gebruikt om inzicht 
te krijgen in de registratie van een LVB bij de huisarts en om in-
zicht te krijgen in het zorggebruik binnen de eerste lijn. 

Prevalentie  Dit cijfer geeft inzicht in hoeveel procent van de personen een 
bepaald type zorg gebruiken (bijvoorbeeld percentage perso-
nen die de huisarts bezoeken)  

Zorgkosten In de resultaten worden de zorgkosten altijd per gebruiker ge-
rapporteerd.   

Zorggebruik Met deze term doelen wij op de aanwezigheid van onderlig-
gende zorgbenutting zoals 
en medicatiegebruik  

Gebruikers Personen die in 2017 daadwerkelijk zorg hebben gebruikt op de 
door ons onderzochte Zvw-zorgcategorieën  

Verzekerden Alle personen in de test- en controlegroepen, ongeacht of zij 
gebruik hebben gemaakt van zorg op de Zvw-zorgcategorieën  

Prevalentie Het percentage personen dat gebruik heeft gemaakt van zorg 



 

14/82 

2.4   

In hoofdstuk 3 beschrijven we de gebruikte bronnen (hoofdstuk 3.1) en de analy-

semethoden (hoofdstuk 3.2). In hoofdstuk 4 beschrijven we de onderzoeksresul-

taten per onderzoeksvraag. In hoofdstuk 5 beschrijven we de conclusies en 

aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek.   
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3.  

3.1  

Voor het in kaart brengen van de verschillen in zorggebruik hebben we gebruik 
gemaakt van diverse bronnen. Dit betreft allereerst de microdatabestanden van 
het CBS7 en de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn8. Binnen de Nivel Zorgregistra-
ties Eerste Lijn zijn gegevens over het huisartsengebruik van ongeveer 1,7 miljoen 
personen beschikbaar (10% van de NL populatie).9  Nivel Zorgregistraties Eerste 
Lijn maakt gebruik van het huisartsenregistratiesysteem waarin door huisartsen 
zowel het zorggebruik (aantal en type contacten) als de episoden (aandoenin-
gen) worden geregistreerd. Hierin kan de huisarts ook registreren of iemand, vol-
gens de huisarts, een VB of LVB heeft. Hiervoor kan de huisarts de ICPC code 
P85 (= mentale retardatie / intellectuele achterstand) gebruiken.  
 
De Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wordt gebruikt om het zorggebruik binnen 
de eerstelijnszorg in beeld te brengen evenals de mate waarin personen met en 
LVB bekend zijn bij de huisarts. In Tabel 2 staan de bestanden die zijn gebruikt, 
de betreffende verslagjaren en beschreven waarvoor ze in de analyses zijn ge-
bruikt. De gebruikte bestanden zijn weergegeven in Tabel 2, inclusief de betref-
fende verslagjaren en beschrijvingen waarvoor ze in de analyses zijn gebruikt.  

  

 
7 CBS projectnummer 8644, project Zorggebruik personen met een LVB 
8 Nivel, Nivel zorgregistraties, 2019 NZR-00319.055 
9 Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus 

TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Zorg door de huisarts, samenvatting. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel 
Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
[internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 11-02-2020; geraadpleegd op 27-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-

zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-huisartsen 
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Tabel 2 Overzicht van de gebruikte Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bestanden10 

 
De CBS microdatabestanden (Tabel 3) worden gebruikt om zowel in kaart te 
brengen welke personen een LVB hebben als om het zorggebruik van personen 
met en zonder een LVB in kaart te brengen. Hierbij hebben we gekeken naar het 
percentage personen dat zorg gebruikt, de gemiddelde zorgkosten onder gebrui-
kers en specifiek naar het gebruik van medisch specialistische zorg (MSZ), gees-
telijke gezondheidszorg (GGZ) en het medicatiegebruik (Farmacie).  
 
De informatie vanuit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is op persoonsniveau 
gekoppeld met de microdatabestanden van het CBS. Vervolgens zijn deze ge-
gevens op groepsniveau geanalyseerd. 
 
 
 
 

 
10 Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel zorgregistraties, onder nummer NZR-

00319.055. Het gebruik van gegevens uit elektronische patiëntendossiers, zoals vermeld door Nivel zorgregi-
straties eerste lijn, is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, zonder dat van iedere afzonderlijke patiënt 

daarvoor toestemming wordt gevraagd of dat toetsing dor een medische ethische commissie heeft plaatsge-

vonden (Art 23 UAVG jo art 9.2 sub j AVG). Nivel, Nivel zorgregistraties, 2019 NZR-00319.055 

 

Bron Korte beschrij-
ving inhoud 

Jaar/jaren Toegepast voor 

8644ni-
vel_20191210_8644_ttpCBKV1.sav 

Huisarts TTP 
pseudoniemen 

2015-2017 Koppelen persoons-
informatie Nivel aan 
CBS data 
 

8644verrichtingenmetdiagno-
ses2015-2017CBKV1.sav 

Huisarts  
verrichtingen 

2015-2017 Analyse op huisarts 
verrichtingen 
 

NZR_episode_2017.sav Episoden  
registraties 

2017 Analyse op unieke 
episode registraties  
 

NZR_client_2017.sav Personen met 
episoden 

2017 Koppelen van per-
sonen binnen de Ni-
vel data aan episo-
den registraties 
 

EpisodeIndeling V26082014.xlsx Vertaaltabel 
icpc codes 

2019 Vertalen van ICPC 
code naar episo-
den-naam en type 
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Tabel 3 Overzicht gebruikte CBS microdatabestanden 

Bron Korte beschrijving inhoud Jaar/jaren Gebruikt voor 

Indicaties AO 2010-2014.sav AO indicaties 2010-2014 Bepalen aanwezigheid LVB 
Indicaties CIZ (LVG en VG) 2009-2016.sav CIZ indicaties  2009-2016 Bepalen aanwezigheid LVB 
Indicaties WSW 2000-2014.sav WSW registraties 2000-2014 Bepalen aanwezigheid LVB 
gebwlz2017tabv1.sav Wlz declaraties 2017 Ontvangen Wlz zorg 
GEBWMO2017TABV1.sav Wmo declaraties 2017 Ontvangen Wmo zorg 
PGBWLZWMO2017TABV1.sav PGB declaraties 2017 Ontvangen zorg via een PGB 

GBAPERSOON2017TABV1.sav Persoonskenmerken obv GBA 2017 Persoonskenmerken leeftijd en geslacht 
HOOGSTEOPL2017TABV2.sav Hoogst afgeronde opleiding 2017 Hoogst afgeronde opleiding 
INPA2017TABV2.sav Inkomen 2017 Inkomen per persoon en huishouden 
GBAADRESOBJECT2017BUSV1.sav Locatie woning 2017 Locatie woning  
VSLGWB2017TAB12V1.sav Gemeente, Wijk, Buurt 2017 Indicatie gemeente, wijk en buurt 
kwb-2017.xls Stedelijkheid 2017 Mate van stedelijkheid 
ZVWZORGKOSTEN2017TABV1.sav Zvw zorgkosten 2017 Totale zorgkosten binnen de Zvw per zorgsoort, per jaar 
MSZGeleverdZorgprofiel2017TABV1.csv MSZ specialismen 2017 Gedeclareerde DBC;s per MSZ specialisme  
GGZDBCtrajecten2016TABV1.sav GGZ DBC trajecten 2016 Gedeclareerde GGZ DBC trajecten 
GGZDBCGELEVER-
DZORGPROFIEL2016TABV1.sav 

GGZ diagnoses 2016 Gedeclareerde GGZ DBC trajecten per diagnose 

MEDICIJN2017TABV1.sav Medicijngroepen  2017 Gebruik van medicatie op ATC4 groep 
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3.2  

3.2.1  Vormgeving LVB groep en controlegroepen  

 

Vaststellen LVB groep 

Personen met een LVB vormen geen eenduidige doelgroep. Het intelligentieni-
veau is deels genetisch bepaald, maar ook sociale factoren, opvoeding, onderwijs 
en het sociale netwerk spelen een grote rol. Een licht verstandelijke beperking 
wordt vaak niet herkend door hulpverleners en zij weten vaak niet hoe zij effectief 
kunnen communiceren en handelen. Een integrale aanpak om personen met een 
LVB te ondersteunen ontbreekt vaak en er is een gebrek aan passende onder-
steuning.11 

Er is geen eenduidige registratie beschikbaar die aangeeft of iemand een LVB 
heeft.  Het SCP heeft in haar onderzoek12 een schatting gemaakt van het aantal 
personen met een LVB in Nederland. Deze schatting is gebaseerd op een com-
binatie van de aantallen personen met een IQ tussen de 50 en 85 en schattingen 
van de sociale redzaamheid van de groep personen met een IQ tussen de 70 en 
85. Dit omdat bij personen met een IQ tussen de 70 en 85 de combinatie tussen 
het IQ en de mate van sociale redzaamheid inzicht geeft in of er sprake is van 
een LVB. Op basis van hun inschatting verwachten zij dat in Nederland 1,1 miljoen 
personen een LVB hebben, met een spreiding tussen de 0,8 mln en 1,4 mln. 

De gegevens die het SCP gebruikt heeft om deze inschatting te maken zijn niet 
beschikbaar voor de totale Nederlandse populatie en dus ook niet beschikbaar 
binnen de CBS microdatabestanden. Het CBS heeft daarom in opdracht van het 
ministerie van VWS13 in kaart gebracht welk deel van de populatie een LVB heeft 
op basis van de bij het CBS beschikbare microdatabestanden. Hiervoor heeft het 

CBS drie registraties gebruikt, namelijk: 

1. De registraties van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wet langdurige zorg 
(Wlz);  

2. de registratie van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) en  

3. de registratie van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).  

Het CBS heeft de informatie binnen deze registraties over alle beschikbare jaren 
samengevoegd en heeft alle personen geselecteerd die ooit in de registratie 
voorkwamen als licht verstandelijk beperkt op grond van bepaalde specifieke 

 
11 Kabinetsreactie IBO personen met een licht verstandelijke beperking 
12 Woittiez I., et al. (2019), Het aantal personen met een licht verstandelijke beperking: een schatting. SCP-

publicatie 2019-6. 
13 Oostrom, L et al (2020),  Personen die volgens de AO-, CIZ-, Wsw-en/of Nivel registratie een indicatie voor 

een licht verstandelijke beperking hebben, 2015. Toelichting bij de tabellen, 9 oktober 2019  
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indicaties en codes. Dit vormt een eerste afbakening van de groep personen met 
een LVB. Het CBS geeft daarbij aan dat er in de CIZ- en AO registraties waar-
schijnlijk ook personen vallen met een LVB die niet onder de geselecteerde indi-

caties en codes vallen die zijn gebruikt. Het CBS kan deze echter niet waarnemen. 

De specifieke indicaties en codes die het CBS hiervoor heeft gebruikt zijn de vol-

gende: 

◆ Indicaties voor de zorgzwaartepakketten LVG en SGLVG uit de CIZ-re-
gistratie (beschikbaar voor de jaren 2009-2016). De LVG-indicaties be-
treffen (tijdelijke) indicaties voor personen van 18 tot 23 jaar.  

◆ Classificatie voor Arbo en SV (CAS)-codes m.b.t. (zeer) lichte verstande-

-registratie 
(beschikbaar voor de jaren 2010-2017). UWV gebruikt de O-codes sinds 
2010 bij de claimbeoordeling (eerste aanvraag) en herbeoordelingen 
voor de Wajong.  

◆ 

-registratie (beschikbaar voor 
de jaren 2000-2016).14 

Op basis hiervan heeft het CBS 106.255 personen geselecteerd met een LVB15.  
In vergelijking met de schatting van het SCP die uitgaat dat in Nederland 1,1 mil-
joen personen zijn met een LVB, is het CBS dus in staat geweest om ongeveer 
10% van deze personen te detecteren op basis van beschikbare registraties bin-

nen de CBS microdatabestanden. 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de methode die het CBS 
gehanteerd heeft om op basis van de registraties van het CIZ, het AO en het 
WSW personen met een LVB te selecteren. Het onderzoek dat door het CBS is 
uitgevoerd ging uit van de bestanden tot en met verslagjaar 2015. In ons onder-
zoek hebben we de beschikking gehad over de bestanden van verslagjaar 2000 
tot en met verslagjaar 2014 (Wsw registraties), van verslagjaar 2010 tot en met 
verslagjaar 2014 (AO-registraties) en van verslagjaar 2009  tot en met verslag-
jaar 2017 (CIZ indicaties). Daarnaast hebben we enkele selectiecriteria aange-
scherpt, namelijk: 

1. We selecteren personen uit de CIZ-registraties met een LVG, SGLVG, 

VG1, VG2 of VG3 indicatie.  

 
14 Oostrom, L et al (2020),  Personen die volgens de AO-, CIZ-, Wsw-en/of Nivel registratie een indicatie voor 

een licht verstandelijke beperking hebben, 2015. Toelichting bij de tabellen, 9 oktober 2019, pagina 6, eerste 

alinea 
15 Oostrom, L et al (2020),  Personen die volgens de AO-, CIZ-, Wsw-en/of Nivel registratie een indicatie voor 

een licht verstandelijke beperking hebben, 2015. Toelichting bij de tabellen, 9 oktober 2019, Tabel A- Statis-

tische tabellen achtergrondkenmerken, tabel A1 
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2. We excluderen personen uit de CIZ-registraties cliënten die in intramurale 
zorg ontvangen in het verslagjaar 2017.  Deze ontvangen namelijk zorg in 
de instelling waardoor hun zorggebruik niet goed te vergelijken is met 

personen die geen intramurale zorg ontvangen;  

3. We excluderen personen jonger dan 18 jaar; 

4. We maken een selectie op basis van unieke personen waarbij we dubbe-
lingen die ontstaan doordat personen in meerdere registraties voorkomen 

 

5. We excluderen personen die bij de huisarts geregistreerd zijn met een 
mentale retardatie (ICPC 85 code). 

In totaal bevatten de drie registraties 231.381 records. Na selectie van de CIZ 
indicaties VG1, VG2, VG3, SGLVG of LVG (stap 1) zijn 168.545 personen met een 
LVB geselecteerd. Voor dit onderzoek hebben we personen met een intramurale 
indicatie weggelaten, dit betrof 40.010 personen (stap 2). Na selectie op unieke 
personen16 en een selectie op personen van 18 jaar en ouder (stap 3 en 4), resul-
teert dit in een totale selectie van 96.111 personen met een LVB (=netto selectie 
LVB in CBS). Figuur 1  geeft het aantal geselecteerde personen weer. 

Figuur 1 Selectie testgroep LVB  

 

 

De laatste stap die genomen is om de LVB groep vast te stellen (stap 5) is een 
koppeling met het Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bestand17. Personen die bij 
de huisarts geregistreerd zijn als personen met een LVB op basis van de ICPC 
P85 code (intellectuele achterstand / mentale retardatie) excluderen we uit de 
LVB groep. Dit omdat deze groep mogelijk specifieke aandacht krijgt van de 
huisarts en daarom een ander zorggebruik heeft dan personen met een LVB die 

 
16 Personen kunnen zowel geselecteerd worden o.b.v. het CIZ indicatie bestand, WSW bestand en AO bestand. 

Als ze in meerdere bestanden aangemerkt worden met een LVB, komen ze dus meerdere keren voor in het 
CBS LVB bestand. 

17 Nivel, Nivel zorgregistraties, 2019 NZR-00319.055 
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niet als zodanig geregistreerd zijn bij de huisarts. Dit betreft in totaal 1519 per-
sonen waardoor de uiteindelijke LVB groep uitkomt op 94.592 personen (Figuur 
1). 

Vaststellen controlegroepen 

Om het zorggebruik van de groep personen met een LVB te vergelijken met het 
zorggebruik van personen met vergelijkbare aandoeningen zonder een LVB heb-
ben we verschillende controlegroepen gedefinieerd. Omdat we slechts ongeveer 
10% van de personen met een LVB kunnen identificeren18 hebben we geprobeerd 
onderscheid te maken in de controlegroepen (waarmee de LVB groep vergeleken 
wordt) op basis van opleiding en inkomen. Dit zijn factoren die van invloed zijn op 
de gezondheidsvaardigheden van personen. Personen met lagere gezondheids-
vaardigheden zijn minder goed in staat (zorg)informatie te begrijpen en toe te 
passen. We verwachten dat hun zorggebruik daardoor meer lijkt op het zorgge-
bruik van personen met een LVB, die over het algemeen ook lagere gezondheids-
vaardigheden zullen bezitten. Zodanig hebben wij vijf controlegroepen samenge-
steld, te weten:  

1. Personen met een P85 registratie bij de huisarts (om te vergelijken of 
personen die geregistreerd zijn bij de huisarts met een LVB ander 
zorggebruik hebben dan personen die niet geregistreerd zijn bij de 
huisarts maar wel een LVB hebben); 

2. Personen met het laagste opleidingsniveau (praktijkonderwijs en/of 
basisonderwijs afgerond); 

3. Personen met een laag opleidingsniveau en laag inkomen 
(praktijkonderwijs, basisonderwijs, vmbo, havo-onderbouw, vwo-
onderbouw of mbo-1 afgerond én voorkomend in het eerste en 
tweede kwintiel van de verdeling van persoonlijk bruto inkomen); 

4. Personen met een hoog opleidingsniveau (havo-bovenbouw, vwo-
bovenbouw, mbo-2-3-4, hbo bachelor + master of wo bachelor + 
master afgerond); 

5. De algehele populatie. 
 

Tabel 4 geeft het overzicht van de betreffende definities op opleidingsniveau en 
inkomen, de bijbehorende totaalaantallen personen per groep en de totaalaan-

tallen personen die ook in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voorkomen.  

 

 
18 CBS schatting liet zien dat er 1,1 miljoen personen met een LVB zijn in Nederland. In ons onderzoek gaan we 

uit van een totaal aantal personen met een LVB van 94,6 duizend. Dit houdt in dat 90% van de personen met 

een LVB niet is gedetecteerd. 
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Tabel 4 Samenstelling controlegroepen 

*Alle groepen bestaan alleen uit personen ouder dan 18 en die geen intramurale zorg gebruiken in 2017.  
**Uit de Gezondheidsenquête 2018 (Nivel) blijkt er in de populatie bij 9,5% sprake van onvoldoende gezond-

heidsvaardigheden (i.e. 133 duizend) en bij 26,9% beperkte gezondheidsvaardigheden (i.e. 376 duizend). Con-

trolegroep 0 en 1 vormen deze groepen, maar de afspiegeling is hier enigszins scheef verdeeld naar controle-

groep 1.    

3.2.2.  Matching 

Naast de verwachting dat een verschil in gezondheidsvaardigheden het zorgge-
bruik kan beïnvloeden, geldt dit ook voor een aantal demografische kenmerken 
zoals leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie waar de persoon woonachtig is. 
Door de personen in de controlegroepen en de personen in de LVB groep hier op 
overeen te laten komen, worden de uitkomsten niet beïnvloed door deze verschil-
len. Door deze zogenaamde matching wordt de verdeling in elke groep, op deze 
variabelen, namelijk identiek en kunnen verschillen geen invloed meer hebben op 

Groep Naam Selectie op 
hoogst be-
haalde op-
leiding 

Selectie 
o.b.v. inko-
men 

Totaal aan-
tal personen* 

Totaal aan-
tal personen 
in Nivel HIS* 

Personen met 
een LVB o.b.v. 
CBS registratie  

LVBG Nvt Nvt 94.567 9.428 

Personen met 
een LVB o.b.v. 
ICPC P85  

CGP85 Nvt Nvt 4.555 4.555 

Personen met de 
laagste gezond-
heidsvaardighe-
den  (hypothe-
tisch)  

CG0 Praktijkon-
derwijs, ba-
sisonderwijs 

Nvt 635.792** 69.787** 

Personen met 
lage gezond-
heidsvaardighe-
den (hypothe-
tisch) 

CG1 Praktijkon-
derwijs, ba-
sisonderwijs, 
vmbo, havo-
onderbouw, 
vwo-onder-
bouw, mbo-1  

Eerste en 
tweede 
kwintiel per-
soonlijk 
bruto inko-
men 

3.073.492** 450.678** 

Personen met 
hoge gezond-
heidsvaardighe-
den (hypothe-
tisch) 

CG2 Havo-bo-
venbouw, 
vwo-boven-
bouw, mbo-
2-3-4, hbo 
bachelor + 
master, wo 
bachelor + 
master  

Nvt 10.459.704 947.027 

Algehele popula-
tie 

CG3 Nvt Nvt 13.533.211 1.397.756 
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het zorggebruik en de zorgkosten. Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 hieronder 
geven de verdeling van de demografische kenmerken per groep weer voordat de 
matching heeft plaatsgevonden. Dit geeft aan dat: 

1. Zowel de LVBG als de CGP85 vergeleken met de landelijke populatie uit 
gemiddeld meer jongeren tot 30 jaar bestaan (Tabel 5). 

2. Daarnaast bestaan de LVBG en CGP85 relatief gezien uit meer mannen, 

vergeleken met de landelijke populatie (Tabel 6).  

3. Vergeleken met de landelijke populatie zijn er weinig verschillen in mate 
van stedelijkheid. CGP85 woont iets minder vaak in (zeer) sterk stedelijke 
gebieden (Tabel 7). 

4. De LVBG is vergeleken met de algehele populatie relatief gezien minder 
vaak woonachtig in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (Tabel 8). 

Tabel 5 Verdeling personen naar leeftijdscategorie  

 LVB groep P85 groep Populatie NL (CG3) 

 #  % # % # % 

18  20 jaar 862 1 169 4 211.718 2 
21  30 jaar 33.954 36 1.529 34 2.068.233 15 
31  40 jaar 17.077 18 899 20 2.111.010 16 
41  50 jaar 14.242 15 707 16 2.344.599 17 
51  60 jaar 16.622 18 695 15 2.555.917 19 
61  70 jaar 9.861 10 353 8 2.109.448 16 
71  80 jaar 1.891 2 163 4 1.423.320 11 
81  90 jaar 56 0,05 37 1 61.2257 5 
91+ jaar 0 0 2 0,04 96.709 1 
Totaal 94.567 100 4.555 100 13.533.211 100 

 

Tabel 6 Verdeling personen naar geslacht 

 LVB groep P85 groep Populatie NL (CG3) 

 #  % # % # % 

Mannen 58.122 61 2.488 55 6.631.273 49 
Vrouwen 36.445 39 2.066 45 6.901.937 51 
Totaal 94.567 100 4.555 100 13.533.211 100 

 
Tabel 7 Verdeling personen naar stedelijkheid 

 LVB groep P85 groep Populatie NL (CG3) 

 #  % # % # % 

Niet stedelijk 23.228 25 1.073 24 2.963.304 22 
Weinig stedelijk 28.405 30 1.666 37 3.667.772 27 
Matig stedelijk 17.480 18 947 21 3.051.610 23 

Sterk stedelijk 13.551 14 469 10 1.985.308 15 

Zeer sterk stedelijk 11.903 13 399 9 1.865.215 14 

Totaal 94.567 100 4.555 100 13.533.211 100 
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Tabel 8 Verdeling personen naar provincie 

 LVB groep P85 groep Populatie NL 

 #  % # % # % 

Drenthe 3.616 4 148 3 413.295 3 
Flevoland 2.057 2 731 16 1.279.246 9 
Friesland 5.678 6 233 5 670.181 5 
Gelderland 12.998 14 587 13 1.921.007 14 
Groningen 5.261 6 122 3 442.096 3 
Limburg 8.104 9 333 7 698.084 5 
Noord-Brabant 14.307 15 409 9 1.502.022 11 
Noord-Holland 10.992 12 849 19 2.516.136 19 
Overijssel 8.852 9 300 7 824.540 6 
Utrecht 4.941 5 307 7 1.14.0024 8 
Zeeland 1.791 2 59 1 133.112 1 
Zuid-Holland 15.970 17 476 10 1.993.463 15 
Totaal 94.567 100 4.555 100 13.533.211 100 

 

In deze fase hebben we voor alle controlegroepen personen gezocht die over-
eenkwamen met de demografische kenmerken van de LVBG. Dit betekent dat de 
samples van de controlegroepen overeenkomen op leeftijd, geslacht, stedelijk-
heid en provincie met de LVBG. We hebben gekozen voor een 1-op-1 matchings-
procedure waardoor ook het totaal aantal personen in beide groepen (nagenoeg) 
gelijk is (zie Tabel 9).  

Tabel 9 Aantal personen per groep na matching en voorkomend in Nivel HIS 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Originele groep 94.567 4.555 635.792 3.073.492 10.459.704 13.533.211 
Te matchen 94.567 4.381 94.378 94.567 94.567 94.567 
Waarvan in Nivel HIS* 9.428 4.381 9.360 9.428 9.428 9.428 

* Niet alle personen die in het CBS bestand geselecteerd zijn, zijn uiteindelijk ook opgenomen in de 

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit betreft van elke groep ongeveer 10% van het totale CBS 

bestand. Voor vergelijkingen op zorggebruik waarvoor de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vereist 

is (o.a. vergelijking van het huisartsengebruik en vergelijkingen o.b.v. ziekte episoden) maken we dus 

gebruik van de Nivel selectie (derde regel in de tabel) en als we de vergelijking baseren op de CBS 

microdatabestanden kunnen we gebruik maken van de totale sample (tweede regel in de tabel). 

3.2  

Bij de analyse delen we de onderzoeksresultaten op in twee onderdelen: 

1. De vergelijking tussen de LVBG en CGP85 

2. De vergelijking tussen de LVBG en de controlegroepen (CG0 t/m CG3) 

Bij vergelijking (2) werken we bij alle vergelijkingen, behalve bij het huisartsge-
bruik, met de CBS microdatabestanden waardoor we betrouwbaardere uitspra-
ken op subgroep niveau kunnen doen omdat er meer waarnemingen in de 
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analyses zijn meegenomen (zie Tabel 9). Bij vergelijking (1) gaan we uit van de 
selectie die we hebben kunnen maken op basis van de Nivel Zorgregistraties Eer-
ste Lijn waardoor we minder waarnemingen hebben (~9K bij de LVBG en ~4K bij 
CGP85) omdat de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor ongeveer 10% van de 
Nederlandse populatie beschikbaar zijn (zie Tabel 9). 

De analyses zijn opgebouwd in een viertal onderdelen: 

1. Factsheet met de belangrijkste beschrijvende statistieken van de test- 
en controlegroepen waarbij we inzicht geven in achtergrondkenmerken, 
percentage zorggebruikers, gemiddelde zorgkosten per gebruiker, het 
aantal comorbiditeiten en de mate van ondersteuning die personen 
ontvangen. 

2. Inzicht in het percentage personen dat zorg gebruikt waarbij we kijken 
naar het zorggebruik bij de huisarts, ziekenhuiszorg (medisch 
specialistische zorg), geestelijke gezondheidszorg en het 
medicatiegebruik. 

3. Inzicht in de gemiddelde zorgkosten per gebruiker voor bovenstaande 
zorgcategorieën.19 

4. Inzicht in het specifieke zorggebruik (sub vragen) door in te zoomen op: 

1. Huisartsgebruik (# en type consulten) 

2. GGZ (d  

3. Medicatiegebruik (ATC-groepen) 

4. MSZ (specialismen, en  

Waar we bij onderzoeksvraag 2 ingaan op de verschillen tussen de LVBG en de 
controlegroepen op algemeen niveau, verdiepen we bij onderzoeksvraag 3 op 
specifieke aandoeningen. Hiervoor gebruiken we altijd de personen die op basis 
van de koppeling met de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn geselecteerd zijn, om-
dat deze bestanden gebruikt zijn om te bepalen welke aandoening iemand heeft. 
Bij onderzoeksvraag 4 onderscheiden we de LVBG en CGP85 in personen die wel 
of geen ondersteuning ontvangen en brengen we bovenstaande analyses voor 
deze groepen in kaart. 

Bij de resultaten wordt aangegeven of de verschillen tussen de LVBG en de con-
trolegroepen significant zijn op basis van t-toetsen met een significantieniveau 

van 5%. 

 
19 Let op: we kijken altijd naar de gemiddelde kosten per gebruiker en niet de gemiddelde kosten per verzekerde. 

Dit omdat we inzicht willen krijgen in of onder gebruikers het gemiddeld gebruik verschilt tussen beide groe-

pen. 
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Omdat niet alle data op detailniveau beschikbaar is, is een aantal van de vooraf 
geformuleerde onderzoeksvragen niet te beantwoorden. Dit betreft met name de 
sub vragen bij onderzoeksvraag 2 en 3. We geven hieronder in Tabel 10 kort weer 
welke sub vragen wel en welke sub vragen niet te beantwoorden zijn op basis van 

de beschikbare data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27/82 

Tabel 10 Overzicht beantwoordde onderzoeksvragen 

 
20 Deze informatie is ook beschikbaar in de declaratiebestanden van Vektis. Echter, het is niet mogelijk gebleken om de Vektis databestanden te gebruiken binnen dit 

onderzoek. Dit betekent dat we ons dus hebben gebaseerd op de informatie uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 
21 Zie bovenstaande voetnoot. 

Onderzoeksvraag Beantwoord Toelichting 

a. Aanmeldklacht/diagnose/aandoening bij de 

huisarts (aantallen en percentages per type 

klacht/diagnose/aandoening) 

 

Ja Deze subvraag is te beantwoorden voor de personen met een LVB die 

in het Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bestand voorkomen. De episo-

den waarvoor iemand bij de huisarts komt worden hier namelijk in gere-

gistreerd. Dit is dus niet voor de totale populatie beschikbaar, maar al-

leen voor de populatie opgenomen in de Nivel Zorgregistraties Eerste 

Lijn (~10% van de populatie).  

b. Aantal consulten en type consult per persoon 

(gemiddelde, spreiding)20  

 

Ja Deze subvraag is te beantwoorden op basis van de Nivel Zorgregistra-

ties Eerste Lijn. Hierin staat voor iedereen elk consult bij de huisarts 

geregistreerd waarbij ook onderscheid is gemaakt naar type consult 

(telefonisch, lang, kort e.d.). Dit is dus ook alleen in kaart te brengen 

voor de selectie op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en 

dus niet voor de totale populatie. 

c. Modernisering & Innovatie (M&I): verrichtingen 

(aantallen en percentages per type verrichting) 21 

 

Ja Deze subvraag hangt samen met subvraag 2. Bij de Nivel Zorgregistra-

ties Eerste Lijn wordt ook geregistreerd welk type verrichting is uitge-

voerd. De M&I verrichtingen maken hier onderdeel van uit en worden 

dus geregistreerd en in kaart gebracht voor de selectie op basis van de 

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit is daarom niet in beeld voor de 

totale populatie. 

d. Verwijzingen (aantallen en percentages) naar  

a. eerstelijns psycholoog,  

b. AVG,  

c. tweedelijns zorg per specialisme  

d. Aantal consulten bij de eerstelijns 

psycholoog, AVG en tweedelijns zorg per 

specialisme (gemiddelde, spreiding)  

 

Nee  Deze subvraag is niet te beantwoorden op basis van de beschikbare 

databestanden. We hebben wel inzicht in het GGZ zorggebruik, de con-

sulten bij de POH GGZ en het gebruik van specialistische en basis 

GGZ. Informatie over verwijzingen zitten echter niet standaard opge-

nomen in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en konden niet voor het 

onderzoek ter beschikking worden gesteld. De verwijsinformatie komt 

vanuit een andere databron, Zorgdomein, en is ook niet voor alle huis-

artsen opgenomen in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikbaar. 

Op basis van de CBS microdatabestanden geven we daarom inzicht in 

het zorggebruik binnen de basis en specialistische GGZ inclusief de 
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22 Deze informatie is wel beschikbaar binnen de declaratiegegevens van Vektis, maar deze bestanden zijn voor dit onderzoek niet ter beschikking gesteld. 

bijbehorende diagnoses. Daarbij kunnen we ook inzicht geven in de be-

handelduur (aantal minuten), of er sprake is van verblijf en het type 

DBC (initieel, vervolgzorg of crisis). 

e. Indicaties/redenen voor verwijzingen bij verwijzing 

naar de tweede lijn (aantallen, percentages per 

type indicatie/reden)  

Nee Ook deze subvraag is niet te beantwoorden met de beschikbare gege-

vens. Dit vanwege dezelfde redenen als bij subvraag 4. Er is geen infor-

matie over de verwijzingen noch de reden van verwijzing beschikbaar 

binnen de voor dit onderzoek beschikbare bestanden. 

f. Voorgeschreven medicatie (aantallen, percentages 

per type medicatie), zo mogelijk per diagnose/DBC; 

èn 

g. Duur van het medicatiegebruik  

 

Deels Deze beide sub vragen zijn gedeeltelijk te beantwoorden. Binnen de 

CBS microdatabestanden zijn alleen gegevens beschikbaar over of 

personen bepaalde medicatie gebruiken (op ATC4 niveau). Er is geen 

informatie beschikbaar over de exacte medicatie, de hoeveelheid me-

dicatie die voorgeschreven is en de diagnose waarvoor de medicatie 

voorgeschreven is.22 We hebben dus wel zicht op of personen medica-

tie binnen een ATC4 groep gebruiken en kunnen daar dus het aantal 

personen en het percentage gebruikers van weergeven, maar we kun-

nen niet inzoomen op de specifieke medicatie die groepen gebruiken of 

de duur van het medicatiegebruik. 

h. Medisch specialistische zorg (aantallen, 

percentages per type en gemiddeld aantal 

consulten)  

 

Deels Voor deze subvraag gebruiken we de CBS microdatabestanden waarbij 

lisme niveau. Hoewel ook zorgactiviteiten beschikbaar zijn, was het 

lastig te duiden welke zorgactiviteiten meegenomen moesten worden 

en was er een grote hoeveelheid en verscheidenheid in het aantal zorg-

activiteiten dat geregistreerd werd. Er is dus voor gekozen om inzicht 

 

Onderzoeksvraag 3: specifieke zorggebruik voor Epi-

lepsie, Angst/Depressie en Obstipatie 

Deels Vanwege de lage aantallen is het niet goed mogelijk om in te zoomen 

op het specifieke zorggebruik voor deze aandoeningen. We hebben er-

voor gekozen om het zorggebruik voor Astma, Diabetes en Eczeem in 

kaart te brengen. 
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4.  

4.1  

Onderzoeksvraag 1 gaat in op in hoeverre personen die aangemerkt zijn met een 
LVB op basis van de CIZ-, AO en WSW registraties ook als zodanig bekend (cq. 
geregistreerd) zijn bij de huisarts. Om te analyseren welke personen binnen de 
huisartsenpraktijk bekend zijn is gekeken naar welke mogelijke codes huisartsen 
gebruiken om te registreren dat iemand een LVB heeft. Hiervoor hebben we ge-

keken naar onderstaande zes codes: 

1. P85: mentale retardatie/intellectuele achterstand 

2. P28: functiebeperking/handicap psychische ziekte 

3. A28: functiebeperking/handicap 

4. Z07: problemen met opleiding 

5. Z28: sociale functiebeperking/handicap 

6. P24: specifiek leerprobleem 

Allereerst hebben we op basis van het totale Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 
bestand in kaart gebracht bij hoeveel personen een van bovenstaande zes codes 
is geregistreerd. Het Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bestand bestaat uit 1.4 

miljoen unieke personen van 18 jaar of ouder.  

We zien dat binnen de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, ongeacht het voorko-
men in de CBS microdatabestanden, bij in totaal 11.242 unieke personen mini-
maal één van deze zes codes is geregistreerd (0,8% van de totale Nivel popula-
tie) (Tabel 11). Bij de meeste hiervan (n=4.555; 41% van 11.242) is een P85 code 
geregistreerd.  

Tabel 11 Aantal personen met registratie op ICPC codes 

Episode (ICPC) Aantal personen (#) % op Nivel- populatie (1.4M) 

P85 4.555 0,33 
P28 1.004 0,07 
A28 1.521 0,11 
Z07 596 0,04 
Z28 733 0,05 
P24 3.555 0,25 
Totaal  11.946 0,85 
Totaal (uniek)a 11.242 0,80 
a Personen kunnen meerdere registraties tegelijkertijd hebben. 
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Daarnaast hebben we in kaart gebracht bij hoeveel van de personen met een 
LVB registratie binnen de CBS microdatabestanden één van deze codes voor-
komt (Tabel 12 en Tabel 13). Van de 96.111 personen geselecteerd met een LVB 
op basis van de CBS microdatabestanden, komen 10.947 personen voor in de 
Nivel zorgregistraties (11%). Van deze 10.947 personen, heeft het merendeel 
geen P85 registratie (86%). 14% heeft een P85 registratie en 17% heeft een van 
de zes codes die geselecteerd zijn. Dit houdt in dat 14% van de personen met 
een LVB ook als zodanig bekend is bij de huisarts, althans geregistreerd is bij de 
huisarts. De overige codes komen slechts zeer beperkt voor. Minder dan 2% van 
de personen in de CBS bestanden heeft een registratie van de andere codes. 
Inhoudelijk gezien zijn deze codes ook minder direct te relateren aan een LVB en 
worden deze codes ook gebruikt om andere problemen aan te geven (zoals bij-
voorbeeld hoogbegaafdheid). 

Tabel 12 Aantal personen met een registratie op ICPC codes voorkomend in de 
CBS bestanden (n = 10.947) 

Episode (ICPC) Aantal personen (#) % van personen in CBS 

P85 1.519 14 
P28 207 2 
A28 108 1 
Z07 41 0,4 
Z28 47 0,4 
P24 116 1 
Totaal  2.038 19 
Totaal (uniek) 1.838 17 

Daarnaast betekent dit dat het merendeel van de personen met een P85 regi-
stratie o.b.v. de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn niet in de CBS bestanden voor-
komt (67%) (Tabel 13). 33% van de personen met een P85 registratie (n = 1.519) 
komt wel voor in de CBS microdatabestanden. In totaal heeft 84% van de unieke 
personen (n = 9.404) binnen de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met een van 
deze zes codes geen LVB en 16% (n = 1.838) wel een LVB op basis van de CBS 
microdatabestanden. 

Tabel 13 Aantal personen wel en niet voorkomend in de CBS bestanden met een 
registratie op ICPC codes 

 Wel in CBS microdata- 
bestanden 

Niet in CBS microdata- 
bestanden 

Episode (ICPC) 
Aantal per-
sonen (#) 

% van totaal 
aantal personen 

Aantal per-
sonen (#) 

% van totaal 
aantal personen 

P85 1.519 33 3.036 67 
P28 207 21 797 79 
A28 108 7 1.413 93 
Z07 41 7 555 93 
Z28 47 6 686 94 
P24 116 3 3.439 97 
Totaal  2.038 17 9.926 83 
Totaal (uniek) 1.838 16 9.404 84 
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Op basis van de kwantitatieve inzichten èn een inhoudelijke beoordeling is 
besloten om alleen de P85 code te gebruiken als aanduiding voor een LVB. De 
P28 en A28 codes hebben een directe relatie met de gezondheidstoestand 
(psychische ziekte) en de overige codes worden ook gebruikt voor andere 
problemen dan LVB. Dat laat ook de lage correlatie tussen deze codes en het 
hebbben van een LVB o.b.v. de CBS microdatabestanden. 

Concluderend 

De inzichten geven antwoord op de eerste onderzoeksvragen. Allereerst zien we 
dus dat 0,33% (n= 4.555) van het totaal aantal personen in de Nivel Zorgregi-
straties Eerste Lijn een P85 registratie heeft en dus bekend is als een persoon 
met een LVB (onderzoeksvraag 1a23). Van deze personen komt 33% (n=1.519) ook 
voor in de CBS registraties (onderzoeksvraag 1b24). Van het totaal aantal perso-
nen met een LVB o.b.v. de CBS microdatabestanden heeft 86% geen P85 regi-
stratie (n = 9.428) en 14% wel een P85 registratie (n = 1.519) bij de huisarts (on-

derzoeksvraag 1c25).  

Bij het samenstellen van de LVBG worden de 1.519 personen met een P85 regi-
stratie als aparte controlegroep beschouwd en daarom afgetrokken van de ori-
ginele selectie van 10.947 personen met een LVB op basis van de CBS bestan-
den, leidend tot de LVBG van 9.428 personen. De achtergrondkenmerken van 
beide groepen zijn weergegeven in hoofdstuk 3.2.2. We zien dat CGP85 minder 
mannen (55%) bevat ten opzichte van de LVBG (61%) (Tabel 6). Voor de demo-
grafische kenmerken leeftijd (Tabel 5), stedelijkheid (Tabel 7) en provincie (Tabel 
8) zien wij geen noemenswaardige verschillen (onderzoeksvraag 1d26). 

  

 
23 Onderzoeksvraag 1a: Wat is het totaal aantal personen die met een LVB bij de huisarts bekend zijn? 

24 Onderzoeksvraag 1b: Welk deel van hen komt ook in het CBS-bestand voor? 

25 Onderzoeksvraag 1c: Wat is het totaal aantal personen in het CBS-bestand dat niet bekend is bij de huisarts? 

26 Onderzoeksvraag 1d Wat zijn de achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht bij de geïdentificeerde groepen in vraag a t/m c? 
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4.2   

Onderzoeksvraag 2 gaat in op de verschillen in zorggebruik tussen personen met 
en zonder een LVB. We starten telkens met inzicht in het percentage personen 
dat zorg gebruikt en de gemiddelde zorgkosten per gebruiker per zorgcategorie 
(MSZ, GGZ, Medicatiegebruik en huisartsenzorg) waarna we inzoomen op de spe-

cifieke sub vragen (onderzoeksvraag 2a t/m 2h): 

 De klachten waarvoor personen bij de huisarts komen (onderzoeksvraag 
2a) 

 Het aantal consulten en type consulten dat personen hebben bij de 
huisarts (onderzoeksvraag 2b) 

 Het aantal M&I verrichtingen en welke M&I verrichtingen personen krijgen 
bij de huisarts (onderzoeksvraag 2c) 

 Het GGZ gebruik (onderzoeksvraag 2d en 2e) 

 Het medicatiegebruik (onderzoeksvraag 2f en 2g) 

 Het zorggebruik binnen de medisch specialistische zorg (onderzoeksvraag 
2h) 

In de bespreking van de resultaten brengen we eerst de resultaten voor de LVBG 
en CGP85 in kaart27. Daarna brengen we de resultaten voor de LVBG en de ove-
rige controlegroepen (CG0 t/m CG3)28 in kaart. 

4.2.1  LVB groep versus de P85 groep  

 

De factsheet op basis van populatiekenmerken laat zien dat de LVBG vergelijk-
baar is met CGP85 in termen van zorggebruikers (% personen dat zorg gebruikt) 
en in termen van zorgkosten per gebruiker. Wel liggen de totale zorgkosten per 
zorggebruiker binnen CGP85 hoger dan in de LVBG en is ook het aantal comor-
biditeiten iets hoger (6 versus 4). 

 
 
 

 

 
27 Voor deze groepen is de totale sample gelimiteerd tot ~4.000 personen vanwege de benodigde koppeling 

met de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 
28 Voor deze controlegroepen CG0 t/m CG3 en de LVBG zijn de analyses gebaseerd op de totale sample van 

~96000 personen omdat hier niet de limitatie van de benodigde koppeling met de Nivel Zorgregistraties Eer-

ste Lijn geldt.  
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Figuur 2 Factsheet LVB groep en CGP85 

 

I. Percentage zorggebruikers 

Allereerst brengen we het percentage personen dat zorg gebruikt in kaart (Tabel 
14). Het percentage zorggebruikers tussen de LVBG en CGP85 komt sterk over-
een. Het zorggebruik in CGP85 ligt iets hoger dan in de LVBG, en dit verschil is 
significant binnen de specialistische GGZ, Medicatiegebruik, Huisartsenconsult 

en het totale zorggebruik29. De andere verschillen zijn niet significant. 

Tabel 14 Percentage gebruikers per Zvw-zorgcategorie (%) 

* Significant verschil bij p<0,05 

 

II. Gemiddelde zorgkosten per gebruiker 

Als we naar de gemiddelde zorgkosten per gebruiker kijken, zien we dat de ge-
middelde zorgkosten in de LVBG lager liggen dan in CGP85. Dit geldt voor alle 

 
29 Let op dat de categorie Totaal het totale zorggebruik betreft en niet een optelsom is van de geselecteerde 

zorgcategorieën (MSZ, GGZ, Medicatiegebruik en huisartsenzorg). In de categorie Totaal is al het zorggebruik, 
dus bijvoorbeeld ook wijkverpleging en paramedische zorg meegenomen. 

 
 

 

 LVBG CGP85 

MSZ  65,5 66,2 

Specialistische GGZ 8,6 15,0* 

Basis GGZ 2,2 2,7 

Medicatiegebruik 75,8 79,7* 

Huisarts consult 80,9 85,1* 

Totaal 98,8 99,7* 
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zorgsoorten. De verschillen zijn significant voor Medicatiegebruik, Huisartsen-
consult en de totale kosten30. Personen met een LVB maken gemiddeld 3.432 
euro zorgkosten per jaar tegenover 4.810 euro (+40%) in CGP85. 

Tabel 15 Gemiddelde kosten per gebruiker, per Zvw-categorie  

  LVBG  (SD) CGP85  (SD) 
LVBG SD% 
van het gem. 

CGP85 SD% 
van het gem.a 

MSZ  2.111 (6.559) 2.308 (7.811) 340 297 
Specialistische GGZ 9.890 (13.607) 9862 (23.233) 185 230 
Basis GGZ 971 (459) 1.032 (488) 48 46 
Medicatiegebruik 500 (2.640) 693 (3.364)* 497 490 
Huisarts consult 81 (87) 93 (114)* 114 123 
Totaal 3.432 4.810* 340 297 
a SD%: standaarddeviatie als percentage van het gemiddelde geeft een indicatie van de 
spreiding ten opzichte van het gemiddelde. * Significant verschil bij p<0,05 

De spreiding in zorgkosten is hoog. We hebben de spreiding uitgedrukt in zowel 
de standaard deviatie (SD) als de standaard deviatie uitgedrukt in percentage 
van het gemiddelde. De standaard deviatie in de LVBG is iets lager dan in CGP85. 
Als we kijken naar de SD uitgedrukt als percentage van het gemiddelde, zien we 
overeenkomstige resultaten. De standaarddeviatie is het grootst bij de specia-
listische GGZ, omdat daar enkele patiënten met extreem hoge kosten zijn. Ten 
opzichte van het gemiddelde is deze standaarddeviatie niet extreem veel hoger 
dan bij andere zorgsoorten. Het SD% is het grootst bij medicatiegebruik. De kos-
ten voor deze personen zijn over het algemeen relatief laag, maar in een enkel 
geval kunnen de kosten oplopen tot ~ .000 wat de standaard deviatie be-
invloedt. Dit geeft aan dat er een beperkt aantal mensen is met zeer hoge medi-
catiekosten en dat die de spreiding beïnvloeden. Naast deze spreidingsmaten is 
ook gekeken naar de mediane zorgkosten en de verhouding tussen de mediaan 
en het gemiddelde. Ook hier zien we geen grote verschillen tussen beide groe-
pen31. Omdat de groepen een vergelijkbare spreiding laten zien, worden conclu-
sies over het verschil in zorggebruik hierdoor niet beïnvloed.   

 
30 Let op dat de categorie Totaal de totale zorgkosten betreft en niet een optelsom is van de geselecteerde 

zorgcategorieën (MSZ, GGZ, Medicatiegebruik en huisartsenzorg). In de categorie Totaal betreft dus de kos-
ten voor alle zorgconsumptie, dus bijvoorbeeld ook wijkverpleging en paramedische zorg meegenomen. 

31 In bijlage 6.3 zijn de spreidingsmaten opgenomen 
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III. Gebruik huisartsenzorg 

Allereerst brengen we in kaart voor welke aandoeningen personen naar de huis-
arts gaan (onderzoeksvraag 2a). We zien in Tabel 16 dat SOLK (de verzamelca-
tegorie voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten) het vaakst voorkomt 
in beide groepen (17%). Daarnaast zien we dat de top 10 in episoden vergelijk-
baar is tussen de LVBG en CGP85. De prevalentie bij de top 10 episoden is rela-
tief laag (elk <5%). We zien dan ook dat de prevalentie in 
(alle andere 434 episoden samengevoegd) hoog is (48%). Dit betreft dus een 
verzamel-categorie voor alle andere episoden waarvoor personen bij de huisarts 
komen. De prevalentie per episode is daarbij lager dan 1% en deze zijn daarom 

niet afzonderlijk in de tabel opgenomen.  

Tabel 16 Percentage huisartsbezoekers geregistreerd met een specifieke episode 
(top 10 + geprioriteerde episoden) (%)  

LVBG CGP85 

Overig (combinatie van 434 overige episoden) 48 45 
SOLK 18 17 
Acute infectie bovenste luchtwegen 3 4 
Hoesten 4 4 
Angststoornis/angsttoestand 3 3 
Astma 3 3 
Depressie 3 4 
Dermatomycose(n) 3 3 
Diabetes mellitus 3 4 
Eczeem 3 3 
Essentiële hypertensie 3 3 
Overmatig cerumen 3 3 
Obstipatie 2 2 
Epilepsie (alle vormen) 1 1 
Vetstofwisselingsstoornis(sen) 1 1 
Totaal 100 100 

 

Ten tweede zoomen we in op het aantal consulten, het type consulten en het 
aantal M&I verrichtingen van de LVBG en CGP85 (onderzoeksvraag 2b en 2c). In 
Tabel 14 hebben we gezien dat 81% van de LVBG en 85% van CGP85 een huis-
artsenverrichting heeft gehad. Tabel 17 geeft het aandeel personen dat gebruik 
maakt van huisartsenzorg naar type consult weer. 68% van de LVBG heeft een 
regulier huisartsconsult gehad t.o.v. 81% in CGP85. Ook op de andere type con-
sulten maken personen in CGP85 significant vaker gebruik van de huisarts op 

alle type consulten. 
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Tabel 17 Procentueel aandeel van personen dat gebruik maakt van huisartsen-
zorg naar type consult (%) 

 LVBG CGP85 

Consult huisarts 68 81* 

M&I 10 13* 

Consult POH GGZ 6 8* 
ANW niet op HAP 0,4 1* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Tabel 18 laat de verdeling over de type consulten zien van de gebruikers van 
huisartsenzorg. We zien dat van de personen in de LVBG die huisartsenzorg ge-
bruiken, 80% een regulier consult heeft. 12% heeft een M&I verrichting en 7% een 
POH GGZ. Bij CGP85 zien we een gelijke verdeling, maar wel significant meer 
gebruik van POH GGZ consulten (8%) en minder van reguliere huisarts consulten 

(78%).  

Tabel 18 Verdeling naar type huisartsenconsulten van de gebruikers van huisart-
senzorg (%) 

 LVBG CGP85 

Consult huisarts 80 78* 

M&I 12 12 

Consult POH GGZ 7 8* 
ANW niet op HAP 0,4 1 

* Significant verschil bij p<0,05 

Als we kijken naar het aantal consulten van gebruikers van zorg dan zien we dat 
het gemiddeld aantal huisarts consulten bij de LVBG op 6,9 per jaar ligt. Binnen 
CGP85 betreft dit 8,2 consulten. Personen met een M&I verrichting, hebben ge-
middeld 1 tot 2 M&I verrichtingen per jaar. Personen die gebruik maken van de 
POH GGZ gaan gemiddeld 4,6 keer per jaar in de LVBG en 4,5 keer per jaar in 
CGP85. Personen met een P85 registratie bij de huisarts maken dus gebruik van 
dezelfde type consulten, maar gaan gemiddeld genomen wel vaker naar de huis-
arts dan personen met een LVB die niet als zodanig geregistreerd staan bij de 
huisarts, behalve voor de POH GGZ en ANW niet op HAP.  

Tabel 19 Gemiddeld aantal huisartscontacten per jaar, per gebruiker (#) 
 LVBG CGP85 

Consult huisarts 6,9  8,2* 

M&I 1,7  1,9* 

Consult POH GGZ 4,6  4,5 
ANW niet op HAP 2,5 2,3  

 * Significant verschil bij p<0,05 

Als we kijken naar welke consulten het meeste voorkomen, zien we dat bij de 
LVBG 43% een regulier consult heeft, 31% een telefonisch consult en 23% een 
lang regulier consult (>20 min). De andere consulten komen zeer beperkt voor. Bij 
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CGP85 is deze verdeling vergelijkbaar maar wordt wel minder vaak gebruikt ge-
maakt van reguliere consulten (39%). 

Tabel 20 Prevalentie onderverdeling binnen huisartsconsulten (%) 
 LVBG CGP85 

Consult regulier  43 39* 
Telefonisch consult 31 31 

Consult regulier >20 min 23 24 

Visite regulier 2 3* 

Visite regulier >20min 1 2 
E-mailconsult  0,5 1 

* Significant verschil bij p<0,05 

Wat betreft het type POH GGZ consulten zien we geen significante verschillen 
tussen de LVBG en CGP85. De verdeling naar type consult is vergelijkbaar voor 
de LVBG en CGP85, met het grootste aandeel voor lange (>20 minuten) POH 

GGZ consulten (65% versus 64%) en telefonische consulten (28% versus 27%).  

Tabel 21 Prevalentie onderverdeling binnen POH consulten (%) 
 LVBGa CGP85 

Consult POH GGZ >20 min 65 64 
Telefonisch consult POH GGZ 28 27 

Consult POH GGZ <20 min 4 5 

Visite POH GGZ > 20 min 3 2 
E-mailconsult  - 3 

a NB: Hier geldt dat een te laag aantal waarnemingen in de LVBG ervoor zorgt dat het lijkt alsof er 

geen e-mailconsulten zijn geweest, maar deze aantallen liggen lager dan 10 waardoor dit niet is 

vrijgegeven door het CBS. * Significant verschil bij p<0,05 

Als we kijken naar de M&I verrichtingen zien we dat het merendeel van de perso-
nen in de LVBG een M&I verrichting voor chirurgie heeft gehad (27%). Daarnaast 
heeft 18% van de personen een longfunctiemeting gehad en 16% een ECG-me-
ting. Bij CGP85 zien we eenzelfde verdeling. Ook hier zijn deze drie verrichtingen 
de belangrijkste M&I verrichtingen met een percentage van respectievelijk 23%, 

16% en 13%.  

Tabel 22 Prevalentie huisartsen M&I verrichtingen, gebruikers M&I (%) 

 LVBGa CGP85 

Chirurgie                                                                 27 23* 
Longfunctiemeting (= spirometrie)                                         18 16* 
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met 
patiënt)      

16 13* 

Therapeutische injectie (Cyriax)                                          13 12* 
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting                       10 5* 
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel im-

plantatiestaafje 
7 6* 

Diagnostiek met behulp van Doppler                                        3 3 
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvangb              4 8* 
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a NB: Ook hier geldt weer dat een te laag aantal waarnemingen in de LVBG ervoor zorgt dat het lijkt 

alsof er bij de onderste vier verrichtingen geen prevalentie is, terwijl dit niet het geval is. De aan-

tallen liggen echter lager dan 10 per M&I verrichting waardoor deze aantallen niet zijn vrijgegeven 

door het CBS. 
b Dit betreft zorg aan personen uit de maatschappelijke opvang. Huisartsen krijgen hier een vast 

bedrag per kwartaal voor.  

* Significant verschil bij p<0,05 

 

IV. GGZ gebruik 

In Tabel 14 zagen we eerder dat de prevalentie van gebruikers van specia-
listische GGZ significant lager is in de LVBG dan in CGP85. Voor de Basis 
GGZ zagen we geen verschil in prevalentie. Tabel 15 laat zien dat de kosten 
voor beide Zvw zorgcategorieën niet significant verschillen tussen de LVBG 
en CGP85. Verdieping op het gebruik van de GGZ naar de onderverdeling 
op diagnoses laat zien dat op het totaal aantal personen in beide groepen 
(~4500) slechts een minimaal deel een GGZ DBC heeft (tussen ~0,2% en 
~3,3%) (Tabel 23). Over het algemeen heeft de LVBG relatief gezien minder 
personen met een GGZ DBC, met een significant verschil voor de 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO, Schizofrenie: paranoïde type, Bor-
derline persoonlijkheidsstoornis, Stoornis in de impulsbeheersing NEO, Au-
tistische stoornis, en Depressieve stoornis: eenmalige episode. 
 
Tabel 23 Prevalentie personen met DBC per top 11 GGZ diagnose  (% diagnose) 

 LVBG CGP85 

Geen diagnose bekend 1,2 3,3* 

Psychotische stoornis NAO 0,4 1,0 

Alcoholafhankelijkheid 0,4 0,7* 

Pervasieve ontw. stoornis NAO 0,4 0,7* 

PTSS 0,4 0,7 

Cannabisafhankelijkheid 0,4 0,3 

Schizofrenie: paranoïde type 0,2 0,7* 

Borderline persoonlijkheidsstoornis 0,2 0,6* 

Stoornis in de impulsbeheersing NAO 0,2 0,3* 

Autistische stoornis 0,2 0,2* 

PTSS chronisch 0,2 0,3 

Depressieve stoornis: eenmalige episode 0,2 0,3* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Uitstrijkje                                                               3 4* 
Polyfarmacie                                                              - 4* 
Intensieve zorg, dag                                                      - 4* 
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris                             - 2* 
Cognitieve functietest (MMSE)                                             - 2* 
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Binnen de gebruikers van de GGZ is de verdeling naar type diagnose wederom 
vergelijkbaar tussen de LVBG en CGP85. Bij CGP85 is de diagnose vaker onbe-
kend (niet openbaar gemaakt) dan in de LVBG (27% in de LVBG versus 33% in 
CGP85) (Tabel 24). Hiermee samenhangend zien we dat de LVBG juist vaker dan 
CGP85 een GGZ DBC heeft voor de GGZ diagnoses Alcoholafhankelijkheid, Per-
vasieve ontwikkelingsstoornis NAO, Stoornis in de impulsbeheersing, Autistische 
stoornis en Depressieve stoornis: eenmalige episode. Voor de diagnoses Schizo-
frenie: paranoïde type en Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft de LVBG juist 

minder vaak een GGZ DBC.  

Tabel 24 Prevalentie GGZ gebruikers met DBC per GGZ diagnose, top 11 (% dia-
gnose gebruikers) 
 LVBG CGP85 

Geen diagnose bekend 27 33* 

Psychotische stoornis NAO 9,0 9,4 

Alcoholafhankelijkheid 8,4 5,9* 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO 7,8 6,3* 

PTSS 7,1 2,5 

Cannabisafhankelijkheid 6,9 6,3 

Schizofrenie: paranoïde type 4,8 6,1* 

Borderline persoonlijkheidsstoornis 4,2 5,3* 

Stoornis in de impulsbeheersing NAO 3,6 2,1* 

Autistische stoornis 3,4 2,1* 

PTSS chronisch 3,1 2,1 

Depressieve stoornis: eenmalige episode 2,9 2,3* 

NB: We zien 

en de groepen.  * Significant verschil bij p<0,05 

Wanneer we verdiepen op de kenmerken van de GGZ DBC s is het belangrijk 
op te merken dat de percentages sterk vertekenen door het lage aantal 
observaties per diagnose (zie Tabel 23). We zien dat de personen die van 
GGZ gebruik maken in de LVBG vaker 1 diagnose hebben dan in CGP85 
(89% versus 85%) en minder vaak 2 of meer diagnoses (11% versus 15%) 
hebben vergeleken met CGP85 (Tabel 25).  
 

Tabel 25 Percentage GGZ gebruikers met 1 of 2 of meer diagnoses (%) 
 LVBG CGP85 

1 diagnose 89 85* 

2+ diagnoses 11 15* 

Totaal  100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

Het percentage gebruikers van GGZ naar behandelduur (Tabel 26) loopt zowel in 
de LVBG als CGP85 gelijkmatig op van de categorie 1-99 minuten tot en met 
800-1199 minuten en neemt gelijkmatig af van de categorieën 1800-2999 
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minuten tot en met 12000+ minuten. Hier zien wij dat voor alle categorieën, de 
prevalentie in de LVBG significant afwijkt van CGP85 waarbij over het algemeen 
de LVBG minder personen heeft met DBC  van meer dan 1800 minuten dan 

CGP85. De verschillen zijn echter beperkt. 

Tabel 26 Percentage GGZ gebruikers naar behandelduur in minuten (%) 
 LVBG CGP85 

1 - 99 minuten - 2* 

100-199 minuten 5 7* 

200 - 399 minuten 15 14* 

400 - 799 minuten 24 20* 

800 - 1799 minuten 27 23* 

1800 - 2999 minuten 13 14* 

3000 - 5999 minuten 10 12* 

6000 - 11999 minuten 6 7* 

12000 + minuten - 3* 

Totaal 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

Afsluitend zien we 
een initiële DBC heeft (44% versus 42%) en minder vaak een crisis (38% versus 
39%) of vervolgzorg (18% versus 19%) DBC heeft ten opzichte van CGP85 (Ta-
bel 27). 

Tabel 27 Percentage gebruikers naar type DBC's (%) 
 LVBG CGP85 

Initieel 44 42* 

Crisis 38 39* 

Vervolgzorg 18 19* 

Totaal 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

V. Medicatiegebruik 

Eerder zagen we dat de LVBG een lagere prevalentie (Tabel 14) en lagere 
kosten per gebruiker (Tabel 15) heeft voor medicatiegebruik dan CGP85. Bij 
een verdieping op medicatiegebruik naar het aantal verschillende ATC 
groepen per gebruiker (Tabel 28) zien we dat de LVBG dus inderdaad vaker 
geen medicijnen gebruikt dan CGP85 (24% versus 20% in CGP85). CGP85 
gebruikt vaker 10 of meer verschillende ATC groepen. Het gebruik van aan-
tal verschillende ATC groepen is voor 1 tot en met 9 verschillende groepen 
vergelijkbaar tussen de LVBG en CGP85.  
 
Tabel 28 Gebruik aantal verschillende medicijnen groepen (ATC4), % personen 

 LVBG CGP85 

Geen 24 20* 
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1 ATC groep 17 16 

2 ATC groepen  13 12 

3 ATC groepen 10 11 

4 ATC groepen 7 8 

5 ATC groepen 7 6 

6 tot 10 ATC groepen 16 17 

>=10 ATC groepen 6 9* 

Totaal 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

De top 10 gebruik van type medicatie is zeer vergelijkbaar tussen de gebruikers 
van beide groepen (Tabel 29). De LVBG maakt significant minder gebruik van vijf 
medicijngroepen ten opzichte van CGP85: maagzuurremmers (20% versus 18%), 
laxantia (15% versus 18%), inhalatiemedicatie (14% versus 15%), vitamine A en 
D (13% versus 16%) en antidepressiva (13% versus 20%). Voor de overige me-
dicijngroepen is er geen significant verschil tussen de LVBG en CGP85. 

Tabel 29 Prevalentie aantal personen naar type medicijngroep, % personen 
 LVBG CGP85 

NSAID 31 28 

Maagzuurremmers 20 22* 

Betalactam-antibiotica,penicillines 19 18 

Enkelvoudige corticosteroiden 16 16 

Laxantia 15 18* 

Cholesterolverlagers 15 16 

Sympathicomimetica voor inhalatie 14 15* 

Vitamine A en D 13 16* 

Antidepressiva 13 20* 

In totaal zijn er 197 verschillende ATC groepen, waarvan het gebruik van de top 30 groepen in maximaal 5% 

van de populatie voorkomt. * Significant verschil bij p<0,05 

VI. MSZ gebruik 

In Tabel 14 zagen we dat de LVBG en CGP85 niet significant van elkaar verschil-
len op de prevalentie van gebruikers en de kosten van MSZ. Als we inzoomen op 
het aantal MSZ specialismen dat iemand bezoekt zien we dat 63% van de LVBG 
geen specialisme binnen MSZ heeft, versus 61% in CGP85. LVB heeft minder 
vaak 5 of meer specialismen dan CGP85 (3% versus 4%). Voor de overige cate-
gorieën zien we geen significant verschil tussen beide groepen.  

Tabel 30 Prevalentie personen met MSZ naar aantal specialismen (%) 

 LVBG CGP85 

Geen 63 60* 
1 Specialisme 57 56 
2 Specialismen 25 25 
3 Specialismen 11 10 
4 Specialismen 5 5 
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5+ Specialismen 3 4* 

NB: De prevalentie (63% heeft geen MSZ specialisme) komt niet overeen met de prevalentie op basis van ge-

maakte MSZ kosten. Dit komt doordat we alle labactiviteiten hebben weggelaten waardoor sommige hier aan 

verwante specialismen niet worden meegenomen.  * Significant verschil bij p<0,05 

Kijkend naar de verdeling naar type specialisme voor MSZ gebruikers (Tabel 31), 
zien we dat de LVBG significant minder vaak gebruik maakt van de specialismen 
Neurologie (6% versus 8%), Oogheelkunde (6% versus 8%) en Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde (3% versus 5%). De verdeling over de andere type specialismen 
verschilt niet significant tussen de groepen. 

Tabel 31 Prevalentie personen met DBC per top 10 MSZ specialisme (%) 
 LVBG CGP85 

Chirurgie 8 8 

Inwendige geneeskunde 7 8 

Neurologie 6 8* 

Obstetrie en gynaecologie 6 6 

Oogheelkunde 5 6* 

Orthopedie 5 5 

Cardiologie 4 5 

Longziekten 4 4 

KNO 3 5* 

Dermatologie 3 4 

MDL 3 3 

* Significant verschil bij p<0,05 

Tabel 32) is 
voor geen van de specialismen significant verschillend tussen de LVBG en 

afhankelijk van het type MSZ specialisme.  

Tabel 32 Gemiddeld a top 10 MSZ specialisme 
 LVBG CGP85 

Algemeen 1,6 1,5 

Chirurgie 1,4 1,4 

Inwendige geneeskunde 2,2 2,2 

Neurologie 1,4 1,4 

Obstetrie en gynaecologie 1,7 1,6 

Oogheelkunde 1,6 1,4 

Orthopedie 1,5 1,5 

Cardiologie 1,5 1,6 

Longziekten 1,9 1,6 

KNO 1,3 1,4 

Dermatologie 1,5 1,4 

MDL 1,4 1,4 

* Significant verschil bij p<0,05 
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Concluderend 

De inzichten geven antwoord op de tweede onderzoeksvraag en de vergelijking 

tussen de LVBG en CGP85.  

Personen met een LVB o.b.v. alleen  het LVB CBS bestand  gebruiken minder vaak 
zorg dan de groep (ook) geregistreerd is bij de huisarts o.b.v. de P85 registratie. 
Het percentage personen dat zorg gebruikt ligt lager in de LVB groep dan in 
CGP85 bij specialistische GGZ, medicatie, en bij huisartsenzorg. Bij basis GGZ 
en MSZ zien we geen significante verschillen tussen beide groepen. Met name bij 
de specialistische GGZ is het verschil groot. Van de personen in de LVB groep 
maakt 9% gebruik van specialistische GGZ tegenover 15% van de personen in 
CGP85 (verschil van 75%). Bij huisartsenzorg en medicatiegebruik zijn de ver-

schillen beperkter (verschil van ~5%). 

Eenmaal in zorg zien we dat de gemiddelde zorgkosten per gebruiker in de LVB 
groep lager liggen dan in CGP85. De gemiddelde zorgkosten per gebruiker voor 
de LVB groep zijn significant lager bij medicatiegebruik, huisartsenconsulten en 
op totaalniveau dan in CGP85. Bij MSZ en GGZ zien we geen significant verschil 
tussen de LVB groep en CGP85. Dit houdt in dat hoewel het percentage personen 
dat zorg gebruikt lager ligt in de LVB groep, het zorggebruik tussen beide groepen 

alleen verschilt bij medicatiegebruik en huisartsenzorg. 

Specifiek op het gebruik van huisartsenzorg zien we dat personen met een LVB 
die huisartsenzorg gebruiken gemiddeld 6,9 keer per jaar naar de huisarts gaan, 
binnen CGP85 is dit 8,2 keer. Ook het aantal M&I consulten is lager in de LVB 
groep dan in CGP85 (1,7 versus 1,9).  

Specifiek voor medicatiegebruik zien we dat het percentage personen dat me-
dicatie uit >10 ATC groepen gebruikt lager ligt in de LVB groep (6%) dan in 
CGP85 (9%). De type medicatie is vergelijkbaar tussen beide groepen, maar de 
LVB groep gebruikt minder vaak antidepressiva (13% versus 20%) en laxantia 

middelen (15% versus 18%) dan CGP85. 

Bij MSZ en GGZ zien we geen grote verschillen tussen beide groepen. De LVB 
groep heeft iets minder vaak meerdere diagnoses (2+) en specialismen (5+) dan 
CGP85. Het gebruik is verder gelijk. 
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4.2.2 LVB groep versus de CG0, CG1, CG2 en CG3  

 

Figuur 3 Factsheet achtergrondkenmerken LVB groep en  

 

I. Percentage zorggebruikers 

Allereerst brengen we het percentage personen dat zorg gebruikt in kaart (Tabel 
33). Het percentage gebruikers in de LVBG is het hoogst in de Zvw-zorgcatego-
rieën Huisarts consult (80%), medicatiegebruik (76%), en MSZ (64%). Het per-
centage zorggebruikers is in de LVBG op alle Zvw zorgsoorten significant hoger 
vergeleken met CG3. Deze afwijking is relatief gezien het grootste voor specia-
listische GGZ (-53% in CG3). Ook voor de overige controlegroepen zijn alle ver-
schillen significant, behalve voor CG1 bij Basis GGZ en het Totaal.  

Tabel 33 Percentage zorggebruikers per Zvw-zorgcategorie (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

MSZ 64 60* 54* 52* 52* 

Specialistische GGZ 9 7* 6* 4* 4* 

Basis GGZ 2 2* 2 2* 2* 

Farmacie 76 69* 66* 61* 62* 

Huisarts consult 80 73* 73* 69* 67* 

Totaal 99 96* 99* 94* 95* 

* Significant verschil bij p<0,05 

II. Gemiddelde zorgkosten per gebruiker 

Kijkend naar de gemiddelde zorgkosten per gebruiker (Tabel 34), zijn ook 
hier de gemiddelde zorgkosten per gebruiker in de LVBG op alle Zvw-zorg-
categorieën hoger vergeleken met CG3. Ook hier zijn de verschillen voor alle 
categorieën, behalve Basis GGZ, significant. Personen met een LVB maken 
gemiddeld 3.401 euro zorgkosten per jaar tegenover 1.983 euro (-42%) in 
CG3. 
 
Tabel 34 Gemiddelde kosten per gebruiker , per Zvw-zorgcategorie 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

MSZ 2.230 2.142* 2.164* 1.838* 1.897* 
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Specialistische GGZ 8.240 8.596* 7.663* 6.003* 6.501* 

Basis GGZ 973 956 983 969 960 

Medicatiegebruik 522 499* 390* 343* 327* 

Huisarts consult 80 64* 55* 49* 50* 

Totaala 3.401 2.974* 2.425* 1.906* 1.983* 

aNB: Totaal telt hier niet op tot de bovenliggende segmenten door de berekening daarvan op basis van de 

gemiddelde zorgkosten over alle gebruikers in alle Zvw-zorgcategorieën. Hier ontstaat dus overlap van perso-

nen die op meerdere segmenten kosten maken. * Significant verschil bij p<0,05 

 
Tabel 35 Zvw-zorgcatego-
rie 

  LVBG  (SD) CG3  (SD) 
LVBG SD%  
van het gem. 

CG3 SD%  
van het gem.a 

MSZ  2230 (6993) 1897* (6824) 314 360 
Specialistische GGZ 8240 (18724) 6501* (13882) 227 214 
Basis GGZ 973 (602) 960 (443) 62 46 
Medicatiegebruik 522 (2198) 327* (1999) 421 611 
Huisarts consult 80 (96) 50* (67) 120 133 
Totaalb 3.401 1.983* 288 363 
a SD%: standaarddeviatie als percentage van het gemiddelde geeft een indicatie van de spreiding ten opzichte 

van het gemiddelde.  
bHet totaal telt hier niet op tot de bovenliggende segmenten door de berekening daarvan op basis van de 

gemiddelde zorgkosten over alle gebruikers in alle Zvw-zorgcategorieën. Hier ontstaat dus overlap van perso-

nen die op meerdere segmenten kosten maken.  

* Significant verschil bij p<0,05 

 

Evenals bij de spreiding in zorgkosten bij de LVBG versus CGP85, is ook hier de 
spreiding in zorgkosten hoog (Tabel 35). We hebben de spreiding uitgedrukt in 
zowel de standaard deviatie (SD) als de standaard deviatie uitgedrukt in percen-
tage van het gemiddelde. De standaard deviatie in de LVBG is hoger dan in CG3. 
We zien een vergelijkbaar beeld als we de standaard deviatie uitdrukken als per-
centage van het gemiddelde. De standaarddeviatie is het grootst bij de specia-
listische GGZ, omdat daar enkele patiënten met extreem hoge kosten zijn. Ten 
opzichte van het gemiddelde is deze standaarddeviatie niet extreem veel hoger 
dan bij andere zorgsoorten. Opvallend is dat bij medicatiegebruik het SD% in de 
LVBG veel lager ligt dan in CG3. Dit betekent dat de spreiding in CG3 relatief 
groot is door (meer personen met) hogere extreme kosten.  

Naast deze spreidingsmaten is ook gekeken naar de mediane zorgkosten en de 
verhouding tussen de mediaan en het gemiddelde. Ook hier zien we geen grote 
verschillen tussen beide groepen32. Omdat de groepen een vergelijkbare sprei-
ding laten zien, worden conclusies over het verschil in zorggebruik hierdoor niet 

beïnvloed. 

 
32 In het tabellenboek zijn deze maten opgenomen. 
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III. Gebruik huisartsenzorg 

Allereerst brengen we in kaart voor welke aandoeningen personen naar de huis-
arts gaan (onderzoeksvraag 2a). Evenals bij de vergelijking met CGP85 geldt dat 
de prevalentie van de top 10 episoden relatief laag is (< 5%), op SOLK na (17% 
in de LVBG en CG3).  is een verzamelgroep voor alle andere 
episoden waarvan de prevalentie per episode lager is dan 1% en dus niet afzon-
derlijk in deze tabel is opgenomen (Tabel 36), en heeft de hoogste prevalentie in 

zowel de LVBG (48%) als CG3 (53%). 

Tabel 36 Percentage huisartsbezoekers geregistreerd met een specifieke episode 
(top 10 + geprioriteerde episoden) (%)  

LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Overig (een van de 434 overige episoden) 48 49 53 54 54 
SOLK 17 19 17 16 16 
Acute infectie bovenste luchtwegen 4 3 3 3 3 
Hoesten 4 4 3 3 3 
Angststoornis/angsttoestand 3 3 3 2 3 
Astma 3 2 2 2 2 
Depressie 3 3 4 3 3 
Dermatomycose(n) 3 3 3 3 3 
Diabetes mellitus 3 3 2 2 2 
Eczeem 3 3 3 3 3 
Essentiële hypertensie 3 3 3 3 3 
Overmatig cerumen 3 2 3 3 3 
Obstipatie 2 2 1 1 1 
Epilepsie (alle vormen) 1 0,4 0,2 0,2 0,2 
Vetstofwisselingsstoornis(sen) 1 1 1 1 1 
Totaal 100 100 100 100 100 

 

Ten tweede zoomen we in op het aantal consulten, het type consulten en het 
aantal M&I verrichtingen van de LVBG en CG3 (onderzoeksvraag 2b en 2c). In  
Tabel 33 hebben we gezien dat 80% van de LVBG en 67% van CG3 een huisart-
senverrichting heeft gehad.33 Tabel 37 geeft het aandeel personen dat gebruik 
maakt van huisartsenzorg naar type consult weer. Ten opzichte van het totaal 
aantal personen in beide groepen (~9500), maken personen in CG3 minder vaak 

gebruik van de huisarts op alle type consulten. 

Tabel 37 Procentueel aandeel van personen dat gebruik maakt van huisartsen-

zorg naar type consult (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult huisarts 68 68 64 64 64 

M&I 10 10 9 9 8 

 
33 Deze tabel is gebaseerd op de totale Nederlandse populatie binnen de CBS microdatabestanden terwijl de 

prevalenties per type consult gebaseerd zijn op de sample o.b.v. de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daar-
naast zijn hier de prevalenties gesplitst naar type consult, terwijl de overall resultaten uitgaan van alle huis-

artsen bezoeken samen. dit verklaart waarom de prevalenties afwijken van elkaar. 
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Consult POH GGZ 6 4 4 4 4 

ANW niet op HAP 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 

Totaal 100 100 100 100 100 

NB: deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil bij p<0,05 

Tabel 38 laat de verdeling over de type consulten zien van de gebruikers van 
huisartsenzorg. We zien dat van de personen in de LVBG die huisartsenzorg ge-
bruiken, 80% een regulier consult heeft, 12% heeft een M&I consult en 7% een 
POH GGZ consult. De LVBG maakt vergeleken met CG3 significant meer gebruik 
van de M&I verrichtingen (12% versus 11%) en POH GGZ consulten (7% versus 

5%).  

Tabel 38 Prevalentie gebruikers van huisartsenzorg, naar type verrichting (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult huisarts 80 82 81 83 82 

M&I 12 12 12 11* 11* 

Consult POH GGZ 7 5* 6* 5* 5* 

ANW niet op HAP 0,5 1* 0,6 0,5 0,4 

Totaal 100 100 100 100 100 

NB: deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil bij p<0,05 

Als we kijken naar het aantal verrichtingen van gebruikers van huisartsenzorg 
(Tabel 39), dan zien we dat het gemiddeld aantal verrichtingen bij de LVBG op 
6,8 per jaar ligt. Binnen CG3 betreft dit 4,5 consulten (-2,3) en dit is significant 
minder dan de LVBG. Ook het aantal M&I verrichtingen is significant lager in CG3 

(1,4) vergeleken met de LVBG (1,6). 

Tabel 39 Gemiddeld aantal huisartsverrichtingen, naar type verrichting (#) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult huisarts 6,8  5,9*  5,0*  4,4*  4,5*  

Consult POH GGZ 4,5  3,8*  3,7*  3,9*  4,0  

ANW niet op HAP 2,2  1,8  1,5  1,7  1,4  

M&I 1,6  1,5  1,4  1,3*  1,4*  

Totaal 16,1  14,0  12,7  12,3  12,3  

NB: deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil bij p<0,05 

Een verdieping op het type huisartsconsulten (Tabel 40) laat zien dat de LVBG 
vergeleken met CG3 significant minder vaak gebruik maakt van reguliere korte 
consulten (43% versus 45%) en telefonisch consulten (31% versus 29%) en juist 
vaker een regulier lang consult (23% versus 22%). Alle verschillen op visites en 
e-mailconsulten zijn significant, echter betreft dit betreft zeer lage aantallen. 
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Tabel 40 Prevalentie huisartsenconsulten gebruikers: type consult (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult regulier korter dan 20 minuten 43 43* 45* 46* 45* 

Telefonisch consult regulier 31 29* 30* 30 29* 

Consult regulier 20 minuten en langer 23 24 22 21* 22* 

Visite regulier korter dan 20 minuten 2 2* 1* 0,9* 0,9* 

Visite regulier 20 minuten en langer 1 1 1* 0,8* 0,7* 
E-mailconsult regulier 0,5 0,6 1* 1* 1* 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil bij p<0,05 

Bij de POH GGZ zien we dat juist de LVBG minder vaak lange consulten (>20min) 
heeft (63% versus 71%) ten opzichte van CG3, en vaker telefonische consulten 
(28% versus 20%) en lange POH visites (2%), die nauwelijks voorkomen bij CG3.  

Tabel 41 Prevalentie POH GGZ, gebruikers (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult POH-GGZ >20min 63 66* 70* 75* 71* 

Telefonisch consult POH-GGZ 28 26* 23* 18* 20* 

Consult POH-GGZ <20min 5 6 5* 5* 4 

Visite POH-GGZ >20min a 2 - - - - 

E-mailconsult POH-GGZ 2 3 4 3 3 

Totaal 100 100 100 100 100 
a Waar het lijkt alsof er geen POH-GGZ visites >20 minuten zijn geweest in de controlegroepen, komt dit omdat 

er minder dan 10 personen zijn en deze daarom niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen.  

* Significant verschil bij p<0,05 

NB: deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 

 

Als we kijken naar de M&I verrichtingen zien we dat het merendeel van de perso-
nen in de LVBG een M&I verrichting voor chirurgie heeft gehad (25%). 17% van 
de personen heeft een M&I verrichting voor een longfunctiemeting en 15% voor 
een ECG meting. CG3 heeft een significant hogere prevalentie op chirurgie 
(30%), maar een lagere prevalentie op de andere twee van deze verrichtingen 
(15% voor longfunctiemeting, en 14% voor ECG-diagnostiek).  

Tabel 42 Prevalentie (% gebruikers) huisartsen M&I verrichtingen, gebruikers M&I 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Chirurgie 25 20* 28 30* 30* 
Longfunctiemeting (= spirometrie) 17 14* 15* 15* 15* 
ECG-diagnostiek 15 16 14 14 14* 
Therapeutische injectie (Cyriax) 12 14 10 11 11 
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hyper-
tensiemeting 

7 8 7 9 9 

IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen 
etonogestrel implantatiestaafje 

6 8 9 8 8 

Diagnostiek met behulp van Doppler 4 4 3 3* 4 
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 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 
Gestructureerde huisartsenzorg in de maat-
schappelijke opvang 

3 3 1* - - 

Uitstrijkje 2 2 3 3 2 
Spleetlamponderzoek 2 2 2 - 2 
Polymedicatiegebruik 2 2 1 2 - 
Intensieve zorg, dag 2 2 2 - - 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil bij p<0,05 

 

IV. GGZ gebruik 

Zowel op specialistische GGZ als op basis GGZ zagen we eerder in Tabel 
33 een significant hogere prevalentie voor de LVBG ten opzichte van CG3. 
Ook de kosten voor specialistische GGZ zijn significant hoger in de LVBG 
dan in CG3 (Tabel 34). We zien dat de verdeling naar GGZ diagnose voor 
alle diagnoses significant hoger is in de LVBG. 

 overwegingen geen diagnose is geregistreerd 
heeft in de LVBG een hogere prevalentie (1,6%) vergeleken met CG3 
(0,5%). Hierna volgen de prevalenties van psychotische stoornis (0,6%), 
posttraumatische stress-stoornis (0,5%), alcoholafhankelijkheid (0,4%), en 
pervasieve ontwikkelingsstoornis (0,4%). Hoewel deze percentages overal 
laag zijn, beslaan zij al gauw ~500 personen op de groepsgrootte van 
~95000.   

 

Tabel 43 Percentage personen met DBC per GGZ diagnose (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen diagnose bekend 1,6 1,1* 0,8* 0,4* 0,5* 

Psychotische stoornis 0,6 0,3* 0,2* 0,1* 0,1* 

Posttraumatische stress-stoornis 0,5 0,4 0,2* 0,2* 0,2* 

Alcoholafhankelijkheid 0,4 0,3* 0,3* 0,1* 0,1* 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis 0,4 0,2* 0,2* 0,1* 0,1* 

Cannabisafhankelijkheid 0,3 0,2* 0,1* 0,0* 0,1* 

Schizofrenie: Paranoïde type 0,3 0,3 0,1* 0,1* 0,1* 

Borderline persoonlijkheidstoornis 0,3 0,2 0,2* 0,1* 0,1* 

Autistische stoornis 0,2 0,1* 0,1 0,0* 0,0* 

Persoonlijkheidsstoornis 0,2 0,2* 0,3* 0,1* 0,2 

* Significant verschil bij p<0,05 

Tabel 44 laat de verdeling naar GGZ diagnoses onder de gebruikers van GGZ 
zien. Binnen de gebruikers van GGZ is de prevalentie per diagnose van CG0 het 
meest vergelijkbaar met de LVB groep. Voor CG3 geldt dat de LVB groep binnen 
alle diagnoses overal een hogere prevalentie heeft, behalve voor PTSS, en bor-
derline persoonlijkheidsstoornis. Stoornis in de impulsbeheersing NAO komt sig-
nificant minder vaak voor in de LVBG vergeleken met CG3 (3% versus 6%). 
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Tabel 44 Percentage GGZ gebruikers met DBC per GGZ diagnose (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen diagnose bekend 20 19 16* 15* 17* 
Psychotische stoornis NAO 8 6* 3* 3* 4* 
PTSS 6 7 3* 6 5 
Alcoholafhankelijkheid 5 5 6 4* 4* 
Pervasieve ontw. Stoornis NAO 5 4 3* 2* 2* 
Cannabisafhankelijkheid 4 3* 3* 2* 2* 
Schizofrenie: paranoïde type 4 5 3* 2* 3* 
Borderline persoonlijkheidsstoornis 4 4 5 4 4 
Autistische stoornis 3 3 2 2* 1* 
Stoornis in de impulsbeheersing NAO 3 3 6* 6* 6* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Het percentage GGZ gebruikers naar aantal diagnoses is niet significant ver-
schillend tussen de LVBG en elk van de controlegroepen (Tabel 45). Hier zien we 
dat de meeste gebruikers van GGZ 1 diagnose hebben geregistreerd.  

Tabel 45 Percentage GGZ gebruikers met 1 of meer dan 2 diagnoses (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

1 diagnose 88 88 88 89 89 

2+ diagnoses 12 12 12 11 11 

Totaal 100 100 100 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

Verdiepend op de behandelduur (Tabel 46) zien we zowel in 
de LVBG als CG3 een oplopende prevalentie van 1-99 minuten tot en met 800 

 1799 minuten, en een aflopende prevalentie van 1800-2999 minuten tot en met 
12000+ minuten. De meeste gebruikers van GGZ hebben een behandelduur tus-
sen 800 en 1799 minuten (25% in LVBG, 28% in CG3). Bij deze categorie heeft 
CG3 dus een significant hogere prevalentie ten opzichte van de LVBG. Ook voor 
andere behandelduur categorieën heeft CG3 significant hogere dan wel lagere 

prevalentie dan de LVBG, maar hier zien wij geen duidelijk patroon. 

Tabel 46 Percentage GGZ gebruikers naar behandelduur DBC (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

1-99 2 2* 3* 2 2 

100-199 6 6 5* 6 5* 

200-399 14 14 12* 12* 12* 

400-799 20 20 19* 19* 20 

800 - 1799 25 26* 26* 28* 28* 

1800 - 2999 14 13* 15* 16* 15* 

3000 - 5999 12 11* 12 11* 11* 

6000 - 11999 6 5* 6 5* 5* 

12000+ minuten 2 2 2 1* 2 
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* Significant verschil bij p<0,05 

Afsluitend verdiepen we op de verdeling naar het type GGZ DBC, waar alle groe-
pen over het algemeen minder gebruik maakt van crisisinterventies, dan van ini-
tiële  
ficant hoger in de LVBG dan in CG3 (40% versus 35%), en de prevalentie op 

lager in de LVBG dan in CG3 (43% versus 51%). In de 

LVBG zien we juist vaker vervolgzorg t.o.v. CG3 (40% versus 35%).  

Tabel 47  (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Initieel 43 49* 48* 53* 51* 

Crisisinterventie 17 13* 15* 7* 15* 

Vervolgzorg 40 38* 38* 40 35* 

Totaal 100 100 100 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

V. Medicatiegebruik 

Bij medicatiegebruik zagen we eerder een significant hogere prevalentie en ho-
gere kosten in de LVBG ten opzichte van CG3 (Tabel 33 & Tabel 34). Hier verdie-
pen we op de prevalentie van de gebruikers van medicatie naar het aantal ver-
schillende ATC groepen dat zij gebruiken. We zien in Tabel 48 dat personen uit 
de LVB groep vaker medicijnen uit meerdere ATC groepen gebruiken dan de con-
trolegroepen. Dit verschil neemt toe, naarmate het gebruik van aantal ATC groe-
pen toeneemt. Alleen het gebruik van 1 ATC groep is significant hoger in CG3 
(16% versus 19%). Dit houdt in dat als personen medicatie gebruiken, ze dus eer-

bruiken in CG3 dan in de LVBG. Perso-
nen in de LVBG gebruiken dus vaker medicatie uit meerdere ATC groepen. 

Tabel 48 Percentage personen met medicatie uit 1 of meerdere ATC groepen (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen 25 31* 34* 39* 38* 

1 ATC groep 16 16 19* 19* 19* 

2 ATC groepen  13 12* 13 13 13 

3 ATC groepen 10 10* 9* 9* 9* 

4 ATC groepen 8 7* 7* 6* 6* 

5 ATC groepen 6 6* 5* 4* 4* 

6 tot 10 ATC groepen 16 14* 10* 8* 9* 

>=10 ATC groepen 6 5* 3* 2* 2* 

Totaal  100 100 100 100 100 

* Significant verschil bij p<0,05 

Tabel 49 laat zien dat voor de meerderheid van de top 10 medicijngroepen het 
verschil in gebruik significant afwijkend is tussen de LVB groep en CG3 (behalve 
voor enkelvoudige corticosteroïden en antihistaminica). Binnen de LVBG ligt het 
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percentage gebruikers hier overal hoger. De verdeling van de top 10 ATC groepen 
is wel vergelijkbaar tussen de groepen. 

Tabel 49 Prevalentie (%) aantal personen naar type medicijngroep 

ATC4 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

NSAID 31 31 26* 25* 25* 
Maagzuurremmers 21 21 16* 14* 14* 
Betalactam-antibiotica,penicillines 19 19 17* 16* 16* 

Cholesterolverlagers 17 16* 13* 12* 12* 
Enkelvoudige corticosteroïden 15 14 14 15 15 
Antidepressiva 15 14 12* 9* 9* 

Laxantia 14 13 10* 9* 10* 
Sympathicomimetica voor inhalatie 14 12* 11* 9* 10* 

Anithistaminica v system gebruik 13 12 11* 12 12 

Vit A en D 12 14* 6* 8* 7* 

* Significant verschil bij p<0,05 

VI. MSZ gebruik 

Eerder zagen we dat de LVBG een significant hogere prevalentie en kosten heeft 
voor de Zvw-zorgcategorie MSZ vergeleken met de andere controlegroepen. Bij 
een verdieping naar het gebruik van aantal specialismen (Tabel 50) zien we terug 
dat de prevalentie op alle categorieën van 2 tot en met 5+ specialismen hoger is 
in de LVBG ten opzichte van CG3. Van de gebruikers heeft 56% 1 specialisme 
binnen de LVBG. Dit ligt op 63% (+13%) in CG3.  

Tabel 50 Percentage personen met MSZ naar aantal specialismen (%) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen 61 64* 68* 70* 70* 
1 Specialisme 56 58* 60* 64* 63* 
2 Specialismen 25 25 23* 22* 22* 
3 Specialismen 11 10* 10* 8* 9* 
4 Specialismen 5 4* 4* 3* 3* 
5+ Specialismen 4 3* 3* 2* 2* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Bij de prevalentie onder MSZ gebruikers naar type specialismen (Tabel 51) zien 
we dat bij alle specialismen, behalve dermatologie, het percentage personen met 
een DBC in CG3 lager ligt dan in de LVBG. In CG3 is de significante afwijking het 
grootste bij Neurologie (-49%) en het kleinst bij Obstetrie en Gynaecologie (-
17%).  

Tabel 51 Prevalentie (%) personen met DBC per MSZ specialisme 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen 61 64* 68* 70* 70* 

Chirurgie 9 7* 6* 5* 5* 

Inwendige geneeskunde 8 7* 5* 5* 5* 

Neurologie 7 6* 4* 3* 4* 
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 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Cardiologie 6 5* 5* 4* 4* 

Oogheelkunde 5 5 3* 4* 4* 

Orthopedie 5 4* 4* 4* 4* 

Obstetrie en gynaecologie 5 5* 4* 4* 4* 

KNO 4 4* 3* 3* 3* 

Longziekten 4 3* 3* 2* 2* 

Dermatologie 4 4 4 4 4 

MDL 3 3 3* 2* 2* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Gemiddeld genomen hebben alle personen ongeveer 1,3 tot 2,2 DBC  binnen alle 
groepen (Tabel 52) eeskunde (2,2). Daar-

verschil is zeer beperkt doch voor verschillende specialismen zoals chirurgie, neu-

rologie, KNO, longziekten, en dermatologie wel significant. 

Tabel 52  (#) 
 LVBG CG0 CG1 CG2 CG3 

Chirurgie 1,4 1,4* 1,4 1,4* 1,3* 

Inwendige geneeskunde 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Neurologie 1,4 1,4* 1,4* 1,3* 1,3* 

Cardiologie 1,6 1,6* 1,6* 1,6 1,6 

Oogheelkunde 1,5 1,5* 1,5* 1,5 1,5 

Orthopedie 1,5 1,4* 1,4 1,4 1,5 

Obstetrie en gynaecologie 1,7 1,6* 1,6* 1,7* 1,7 

KNO 1,5 1,4* 1,4* 1,4* 1,4* 

Longziekten 1,8 1,9* 1,8 1,7* 1,7* 

Dermatologie 1,5 1,4* 1,4* 1,4* 1,4* 

MDL 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

Totaal 0,8 0,7* 0,6* 0,6* 0,6* 

* Significant verschil bij p<0,05 

Concluderend 

De resultaten geven inzicht in de tweede onderzoeksvraag en de vergelijking van 
de LVBG met de controlegroepen 0 tot en met 3.  

Personen met een LVB gebruiken vaker zorg dan de Nederlandse populatie. Het 
percentage personen dat zorg gebruikt is in de LVB groep hoger dan in alle con-
trolegroepen. Dit verschil is groter tussen CG2 (hoger opgeleid) en de LVB groep 
dan tussen CG0 (lager opgeleid) en de LVB groep. Gemiddeld genomen ligt het 
percentage personen dat zorg gebruikt hoger in de LVB groep (het percentage 
zorggebruikers ligt in de Nederlandse populatie (CG3) 4% lager). De LVB groep 
is het meest vergelijkbaar met CG0 (lager opgeleid), maar laat nog steeds 
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significante verschillen zien in zorggebruik. CG0 gebruikt minder zorg dan de LVB 
groep, variërend van -6% bij MSZ tot -29% bij de basis GGZ.  

Eenmaal in zorg, zien we dat de gemiddelde kosten per gebruiker in de  LVB groep 
hoger zijn dan in de Nederlandse populatie. De gemiddelde zorgkosten per ge-
bruiker liggen voor bijna alle Zvw-zorgcategorieën (niet voor basis GGZ) hoger in 
de LVB groep dan in de controlegroepen. De LVB groep lijkt in gemiddelde kosten 
per gebruiker het meest op CG0. Hier wijken de zorgkosten per gebruiker alleen 
significant af voor MSZ (-4%) en huisartsenzorg (-20%). Het verschil in zorgkos-
ten per gebruiker tussen de LVB-groep en CG3 varieert van 1% (basis GGZ) tot 
37% (medicatiegebruik en huisartsenzorg). Als het opleidingsniveau toeneemt, 

zien we dat de gemiddelde zorgkosten per gebruiker afnemen. 

Specifiek voor huisartsenzorg zien we dat het gemiddeld aantal consulten per 
jaar in de LVB groep (6,8) en CG0 (5,9) hoger ligt dan in de Nederlandse populatie 
(4,5). Bij de POH-GGZ heeft de LVB-groep ~1 consult per jaar meer dan alle an-
dere controlegroepen. Bij ANW niet op HAP is er geen verschil in het gemiddeld 
aantal contactmomenten. Bij M&I ligt het gemiddeld aantal contactmomenten 
bij LVB groep hoger dan in CG2 en CG3 (1,6 versus 1,4 en 1,3). 

Specifiek voor GGZ zien we dat de top 10 van diagnoses vergelijkbaar is tussen 
de LVB groep en de controlegroepen. 
groepen is vergelijkbaar (altijd ~1). De LVB groep heeft niet vaker meerdere dia-
gnoses dan de Nederlandse populatie (verschil tussen 1 of 2+). Het percentage 
gebruikers ligt hoger in de LVB groep maar het verschil is slechts in ongeveer de 
helft van de gevallen significant. 
minuten), het verblijf (met of zonder) en de verblijfsduur verschilt bij sommige ca-
tegorieën significant tussen de LVB groep en CG3. De LVB groep heeft vaker 
vervolg- & crisiszorg dan CG3. 

Specifiek voor medicatiegebruik zien we dat de LVB groep vaker medicatie ge-
bruikt (75% versus 62%) dan  CG3. Daarnaast ligt het aantal gebruikers van me-
dicatie uit verschillende ATC groepen (2 t/m 10 ATC groepen) hoger in de LVB 
groep. De verdeling over de ATC groepen is vergelijkbaar tussen de groepen. Dit 
betekent dat welke ATC groepen (soort medicatie) worden gebruikt vergelijkbaar 
is. De LVB groep gebruikt significant vaker antidepressiva (15% versus 9%) en 
laxantia (14% versus 10%) dan CG3. Dit verschil is niet significant tussen de LVB 

groep en CG0, zij verschillen weinig in medicatiegebruik. 

Specifiek voor MSZ zien we dat personen met een LVB vaker zijn verwezen naar 
2 of meer specialismen dan alle controlegroepen. Personen uit CG3 worden juist 
vaker naar 1 specialisme doorverwezen (+13%). Het percentage personen dat 
naar 5 of meer specialismen is verwezen ligt 37% lager in CG3, het percentage 
personen dat naar 2 specialismen is verwezen ligt 8% lager in CG3. Het gemid-
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4.3. 

 

Voor de verdieping op verschillen in zorggebruik naar aandoening hebben we ge-
bruik gemaakt van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn waar op persoonsniveau 
de aandoeningen (op ICPC code) die bekend zijn bij de huisarts zijn geregistreerd. 
In dit deel van de rapportage hebben we de LVBG en alle controlegroepen naast 
elkaar gezet omdat het per groep de sample van ~9.000 personen betreft die zijn 
geregistreerd in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.   

De procentuele verdeling episoden bij de LVBG en CG0 tot en met CG3 zijn ver-
gelijkbaar voor zowel de top 10 episoden, de geprioriteerde episoden (epilepsie, 
obstipatie, angst en stemmingsstoornissen), als de overige episoden. (Figuur 4). 
Bij de LVBG komen alle categorieën iets vaker voor. Binnen CGP85 liggen de 
prevalenties voor alle episoden (zowel top 10, prioriteiten als overige episoden) 
hoger dan de LVBG en is de groep zonder episoden veel kleiner (slechts 3%)34. 
Wel zien we dat de top 10 vergelijkbaar is. Het totaal per groep telt op tot boven 

100% omdat personen in meerdere groepen kunnen voorkomen. 

Figuur 4 Episode verdeling LVB & NLVB (% personen met episode) 

 

*Hierbij is de P85 episode niet meegerekend, dus 3% van deze groep heeft alleen deze episode geregistreerd. 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze gegevens 

zijn alleen binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 

SOLK (25%), een samenvoeging van verschillende episoden van somatisch on-
verklaarbare lichamelijke klachten, komt het vaakst voor. Zowel in de LVB groep 
als in de andere groepen. De andere meest gestelde diagnosen zijn eczeem 
(10%) en astma (9%), hypertensie/hoge bloeddruk (8%), diabetes (6%), hoesten 
(5%), overmatig cerumen/oorsmeer (5%), infectie van de luchtwegen (5%), vet-
stofwisselingsstoornissen (5%), en dermatomycose/schimmelinfectie van de 
huid (4%).  De geprioriteerde aandoeningen stemmingsstoornissen, angst, 

 
34 De P85 code is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze groep heeft dus altijd een P85 code geregistreerd, 

maar 3% van deze groep heeft geen andere episode geregistreerd staan bij de huisarts. 
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obstipatie en epilepsie staan respectievelijk op positie 10 (4%), 12 (4%), 20 (4%) 
en 21 (3%) van meeste voorkomende aandoeningen.  

Tabel 53  Top 10 en geprioriteerde episoden binnen de LVBG  

Episode # % 

1. SOLK1 2372 25 
2. Eczeem2 981 10 
3. Astma 833 9 
4. Hypertensie 798 8 
5. Diabetes 597 6 
6. Hoesten 485 5 
7. Overmatig cerumen 471 5 
8. Infectie luchtwegen 469 5 
9. Vetstofwisselingsstoornis 464 5 

10. Stemmingsstoornis (depressie)3,5 420 4 
11. Dermatomycose 406 4 
12. Angst4,5 397 4 
20. Obstipatie5 352 4 
21. Epilepsie5 324 3 
1SOLK betreft een samenvoeging van de ICPC codes A04, A09, D01-03, D06, D08, D21, F05, H03, K01, K02, 

K04, K05, L01, L02, L04, N01, N17, N18, P06, R02, R21, S02, T03.;  

2Eczeem is een samenvoeging van de episoden codes voor contact- en constitutioneel eczeem;  
3Depressie is een samenvoeging van de episoden codes voor depressie en down/depressief gevoel;  
4Angst is een samenvoeging van de episoden codes voor angststoornis/angsttoestand en angstig/ner-

veus/gespannen gevoel.  
5Prioriteiten betreft de aandoeningen die door het Zorginstituut zijn aangemerkt. Dit betreft Stemmingsstoor-

nissen, Angst, Obstipatie en Epilepsie 
 

CGP85 heeft voor al deze episoden een significant hogere prevalentie dan 
de LVBG. CG3 heeft voor bijna al deze episoden, behalve eczeem, astma en 
vetstofwisselingsstoornissen, een significant lagere prevalentie dan de 
LVBG (Tabel 54). De prevalentie verdeling (orde van grootte) is tussen alle 
groepen vergelijkbaar. 

 

Tabel 54 Prevalenties top 10 en geprioriteerde aandoeningen per groep (%) 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

1. SOLK 25 36* 24* 21* 19* 20* 
2. Eczeem 10 17* 9* 10 10 10 

3. Astma 9 15* 7* 8 8* 8 

4. Hypertensie 8 11* 7* 7* 7* 7* 

5. Diabetes 6 9* 5* 4* 3* 3* 

6. Hoesten 5 8* 4* 3* 3* 4* 

7. Overmatig cerumen 5 6* 2* 3* 3* 3* 

8. Infectie luchtwegen 5 9* 4 4* 3* 3* 

9. Vetstofwisselingsstoornis 5 7* 5 4* 4 5 

10. Stemmingsstoornis (depressie) 4 9* 5 5 3* 4* 

11. Dermatomycose 4 6* 4* 3* 3* 3* 

12. Angst 4 8* 3* 3* 3* 3* 
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NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze gegevens 

zijn alleen binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. * Significant verschil 

bij p<0,05 

Naast de individuele aandoeningen, kan ook het aantal comorbiditeiten (= het 
voorkomen van meerdere aandoeningen tegelijkertijd) van invloed zijn op het 
zorggebruik. In Tabel 55 zien we dat het gemiddelde aantal comorbiditeiten bij 
alle aandoeningen in CGP85 hoger ligt dan bij de LVBG (verschil van 1 comorbi-
diteit). Bij CG3 zien we gemiddeld minder comorbiditeiten per aandoening ver-
geleken met de LVBG. Het verschil is het grootst voor de aandoening epilepsie, 
waar de LVBG gemiddeld 3,3 meer comorbiditeiten heeft dan CG3. Het verschil 
is het kleinst voor de aandoening diabetes, waar de LVBG gemiddeld 1 comorbi-

diteit meer heeft dan CG3.   

Tabel 55 Gemiddeld aantal comorbiditeiten per aandoening  

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze gegevens 

zijn alleen binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 

Bij de verdieping hebben we een keuze gemaakt om voor drie episoden met een 
relatief hoge prevalentie én mogelijk te onderscheiden zorgpaden het specifieke 
zorggebruik in kaart te brengen die gerelateerd zijn aan deze episoden. De keuze 
in episoden betreft eczeem (10% in LVBG), astma (9% in de LVBG), en diabetes 
(6% in de LVBG). Voor deze episoden wordt zowel de comorbiditeit als het zorg-
gebruik in kaart gebracht. Zoals eerder aangegeven zijn de aantallen bij angst en 
depressie, epilepsie en obstipatie te klein om een goede vergelijking te maken. 
We kijken achtereenvolgens naar de volgende facetten van zorggebruik:  

a. Het huisartsgebruik voor de betreffende episode. Dat wil zeggen hoe vaak 
iemand voor de betreffende episode bij de huisarts is geweest en welke 

zorg heeft hij/zij ontvangen. 

20. Obstipatie 4 7* 3* 2* 1* 1* 

21. Epilepsie 3 7* 2* 0* 0* 1* 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Obstipatie 10,3 10,7 9,1 8,7 7,9 8,0 
Hoesten 9,3 10,3 8,1 7,0 6,3 6,8 

Infectie luchtwegen 9,2 10,2 8,0 7,6 5,8 7,0 

Vetstofwisselingsstoornis 9,0 10,5 8,5 7,6 6,9 6,8 

Angst 8,9 9,8 8,1 7,4 6,6 6,7 

Depressie 8,8 9,5 8,1 6,8 6,7 6,5 

Diabetes 8,8 10,0 8,1 7,5 6,8 7,9 

Hypertensie 8,6 9,9 7,8 7,2 6,5 7,1 

SOLK 8,4 9,4 7,5 6,9 6,3 6,5 

Dermatomycose 8,4 9,1 7,4 6,4 5,9 5,9 

Eczeem 7,8 8,5 7,0 6,0 5,5 6,0 

Astma 7,7 8,7 7,3 6,2 5,5 5,9 

Cerumen 7,5 9,1 6,6 6,2 5,3 5,7 

Epilepsie 6,6 6,6 5,7 5,2 3,0 3,3 

Overig 6,1 6,8 5,4 4,9 4,5 4,6 
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b. Het medicatiegebruik waarbij we op basis van medische inhoud hebben 
geselecteerd welke medicijnen worden voorgeschreven bij de betreffende 
aandoeningen. We hebben het percentage gebruikers voor de verschil-

lende groepen in kaart gebracht. 

c. Daarnaast brengen we het MSZ gebruik in kaart door te kijken hoeveel 
procent doorverwezen wordt naar de tweedelijns zorg voor aanverwante 
specialismen,  te weten dermatologie bij eczeem, longziekten bij astma en 

inwendige geneeskunde bij diabetes. 

4.3.1.  Zorggebruik van personen met Eczeem 

 

I. Comorbiditeiten 

Tabel 56 geeft de comorbiditeiten van personen met eczeem weer. Het aantal 
comorbiditeiten ligt bij personen met een LVB hoger dan in de Nederlandse po-
pulatie (7,8 versus 6). Daarnaast zijn de meest voorkomende comorbiditeiten 
vergelijkbaar. We zien hier dat 25% van de personen in de LVBG met eczeem ook 
een episode heeft binnen de SOLK categorie. Deze prevalentie is hoger dan de 
prevalentie in CGP85 (22%) en in CG3 (21%). Ook op andere episoden zien we 
verschillen in de prevalentie van de comorbiditeiten, echter is de verdeling rede-
lijk vergelijkbaar. Behalve voor de comorbiditeiten met overige episoden, waarbij 
CG3 relatief gezien meer personen met deze comorbiditeiten heeft (14%) ten 
opzichte van de LVBG (8%).   

Tabel 56 Aantal comorbiditeiten per persoon met Eczeem en percentage perso-
nen met Eczeem met comorbiditeiten (% episoden) 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Aantal comorbiditeiten 7,8 8,5 7,0 6,0 5,5 6,0 

SOLK 25 22 23 23 21 21 
Astma 15 22 19 19 15 17 
Hypertensie 11 11 10 8 8 12 
Hoesten 9 10 8 4 5 7 
Dermatomycose(n) 9 11 7 8 7 7 
Obstipatie 8 9 5 3 2 3 
Overig 8 8 13 15 16 14 
Diabetes mellitus 8 9 8 5 4 5 
Infectie luchtwegen 8 11 7 6 5 6 
Overmatig cerumen 8 7 4 4 4 5 
Vetstofwisselingsstoornis(sen) 8 6 7 6 6 6 
Angst 6 8 7 6 5 5 
Depressie 6 10 7 8 5 6 
Epilepsie 5 7 3 1 1 1 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze gegevens 

zijn alleen binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 
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II. Gebruik huisartsenzorg 

Wat betreft het gebruik van de huisartsenzorg voor eczeem, zien we dat in de 
LVBG het aantal personen met een huisartsverrichting en het gemiddelde aantal 
verrichtingen per jaar in de LVBG hoger is dan in CG3 (Tabel 57). 43% van de 
personen in de LVBG met eczeem heeft een huisartsenconsult gehad (gemiddeld 
1,6 consulten per jaar), ten opzichte van 42% van de personen met eczeem in 
CG3 (gemiddeld 1,4 consulten per jaar). CGP85 heeft hier een hoger percentage 
gebruikers (48%) en een hoger gemiddeld aantal consulten (1,7), hoewel dit ver-
schil klein is. 

Tabel 57 Huisartsgebruik voor personen met Eczeem  

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen met 
huisartsverrichting voor Ec-
zeem 

43 48 45 36 39 42 

Gemiddeld aantal  
verrichtingen voor Eczeem 

1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 

 

Personen met eczeem maken altijd gebruik van reguliere dan wel telefonische 
consulten (dus geen visites of emailconsulten), waarvan de meeste een regulier 
consult <20 minuten betreft. Dit varieert weinig tussen de groepen (Tabel 58).  

Tabel 58 Prevalentie van personen met Eczeem naar type verrichting (%) 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult >20 min 19 21 21 20 23 21 

Consult < 20 min 63 61 65 64 61 62 

Telefonisch consult 18 18 14 16 16 17 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

 

III. Medicatiegebruik 

Wat betreft medicatiegebruik zien we dat over het algemeen het percentage 
voorgeschreven middelen voor eczeem iets hoger ligt in de LVBG en CGP85 dan 
in de CG3.  Dit geldt voor alle specifieke ATC groepen (Tabel 59). 
de LVBG gebruikt medicatie, ten opzichte van 90% in CGP85 en 82% in CG3. 
De LVBG gebruikt dus vaker medicatie dan de CG3 (89% versus 82%). Dit kan 
gerelateerd zijn aan het feit dat de LVBG ook iets vaker bij de huisarts komt voor 

eczeem en daardoor ook vaker medicatie krijgt voorgeschreven.  

Tabel 59 Percentage personen met specifiek medicatiegebruik voor Eczeem 

ATC groepen LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen medicatiegebruik 11 10 14 20 19 18 

Wel Medicatiegebruik 89 90 86 80 81 82 

Enkelvoudige corticosteroïden 45 42 44 38 38 39 
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Niet-ster, anti-inflam+antirheum, mid 28 26 25 20 18 19 

Emollientia en protectiva 24 30 21 15 19 17 

Antihistaminica v system, gebruik 17 22 15 13 12 16 

Antimycotica, lokale 8 9 7 6 6 6 

 

IV. Gebruik MSZ 

De controlegroepen en LVBG maken gemiddeld in 7% van de gevallen gebruik 
van de tweedelijns zorg (in dit geval, dermatologie) bij eczeem. Dit verschilt niet 
sterk tussen de CG3, CGP85 en de personen met een LVB (7% versus 6% voor 
CGP85 en CG3). Gemiddeld hebben personen met e
bij d  (Tabel 
60). 

Tabel 60 MSZ gebruik door personen met Eczeem  

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen dat ge-
bruik maakt van specialisme 
Dermatologie, t.o.v. gebruik an-
dere MSZ specialismen 

7 6 8 7 6 6 

Gemiddeld aantal 
persoon voor Eczeem bij Der-
matologie 

1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 

4.3.2.  Zorggebruik van personen met Astma  

 

I. Comorbiditeiten 

Tabel 61 geeft de comorbiditeiten van personen met astma weer. Gemiddeld ge-
nomen hebben personen met een LBV 7,7 comorbiditeiten ten opzichte van 5,9 in 
CG3. De comorbiditeiten zijn vergelijkbaar tussen de groepen. Wel zien we dus 
dat de prevalentie hoger ligt in CG3 dan in de LVBG. SOLK is het meest voorko-
mend na hypertensie, diabetes, infectie luchtwegen en hoesten.  Over het alge-
meen ligt de prevalentie van comorbiditeiten met astma in CG3 lager dan de 
LVBG en CGP85. Opvallend zijn de prevalenties van comorbiditeiten van astma 
met infectie van de luchtwegen en hoesten die hoger zijn in de LVBG (beide 10%) 
en CGP85 (respectievelijk 13% en 12%) ten opzichte van CG3 (respectievelijk 

6% en 8%).  

Tabel 61 Aantal comorbiditeiten per persoon met Astma en percentage personen 
met Astma met comorbiditeiten 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Aantal comorbiditeiten 7,7 8,7 7,3 6,2 5,5 5,9 

SOLK 29 23 24 25 24 24 
Hypertensie 14 14 13 12 11 12 
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Diabetes mellitus 11 11 9 8 5 4 
Overig 11 9 12 14 17 16 
Infectie luchtwegen 10 13 7 7 7 6 
Hoesten 10 12 8 5 6 8 
Depressie 9 12 11 9 5 6 
Angst 8 9 7 7 5 6 
Obstipatie 8 10 5 5 3 3 
Dermatomycose(n) 7 6 7 5 5 7 
Vetstofwisselingsstoornis(sen) 7 9 8 7 7 6 
Overmatig cerumen 7 5 4 4 4 4 
Epilepsie  4 6 5 0 0 2 
Hypertensie 14 14 13 12 11 12 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 

II. Gebruik huisartsenzorg 

Wat betreft het gebruik van de huisartsenzorg van personen met astma, zien we 
dat in de LVBG het percentage personen met een huisartsverrichting voor astma 
en het gemiddelde aantal verrichtingen in de LVBG hoger is dan in CG3 (Tabel 
62). 37% van de personen in de LVBG met astma heeft een huisartsenverrichting 
gehad (gemiddeld 1,8 verrichtingen per jaar), ten opzichte van 25% van de per-
sonen met Astma in CG3 (gemiddeld 1,7 verrichtingen per jaar). In CGP85 is de 
prevalentie (42%) en het aantal verrichtingen (1,9) zelfs nog iets hoger. Hoewel 
dus het percentage gebruikers hoger ligt, is het gemiddeld aantal verrichtingen 
vergelijkbaar tussen de groepen (~1,8).  

Tabel 62 Huisartsgebruik voor Astma 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen met een 
huisartsverrichting voor Astma 

37 42 36 32 28 25 

Gemiddeld aantal  
verrichtingen voor Astma 

1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 

 

Personen met astma die gebruik maken van de huisartsenzorg hebben meestal 
reguliere consulten (80%) en M&I verrichtingen (20%). Dit varieert weinig tussen 
de groepen, behalve een lichte verschuiving naar meer M&I verrichtingen bij CG3 
(Tabel 63). 

Tabel 63 Prevalentie van gebruikers van huisartsenzorg met Astma naar type 
verrichting (%) 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Regulier consult 80 81 82 76 79 75 

M&I (Longfunctiemeting) 20 19 19 24 22 25 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
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III. Medicatiegebruik 

Wat betreft medicatiegebruik zien we dat van de personen met astma in de 
LVBG 86% medicatie gebruikt, ten opzichte van 88% in CGP85 en 81% in CG3. 
Hoewel de groepen dezelfde medicatie gebruiken, zien we dat het percentage 
voorgeschreven middelen per middel hoger ligt in de LVBG dan in CG3. Dit geldt 
voor alle specifieke ATC groepen, behalve bij overige inhalatiemiddelen (15%). 
Personen met een LVB en astma gebruiken dus vaker medicatie dan personen 

zonder een LVB, maar gebruiken wel dezelfde medicatie. 

Tabel 64 Percentage personen met specifiek medicatiegebruik voor Astma 

ATC groepen LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen medicatiegebruik 14 12 13 18 19 19 

Wel medicatiegebruik 86 88 87 82 81 81 

Sympathicomimetica voor inhalatie 45 50 47 40 44 39 

Antihistaminica v system, gebruik 21 23 19 17 16 19 

Ov inhalatiemiddelen bij astma/copd 15 23 20 17 17 15 

Corticosteroïden v systemisch gebr, 14 16 15 12 9 12 

Hoestprik,demp, midd, excl comb, prep 8 8 7 5 5 4 

 

IV. Gebruik MSZ 

De personen met LBV met astma maken iets vaker gebruik van MSZ dan perso-
nen zonder LVB. Dit geldt dus specifiek voor het specialisme longziekten (9% 
versus 6%). Tussen de LVBG en CGP85 is er geen verschil in prevalentie (beide 
9%) (Tabel 65). 

de groepen (1,5 in de LVBG, 1,7 in CGP85 en 1,6 in CG3). 

Tabel 65 MSZ gebruik door personen met Astma 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen dat ge-
bruik maakt van specialisme 
Longziekten, t.o.v. gebruik an-
dere MSZ specialismen 

9 9 10 7 6 6 

Gemiddeld aantal 
persoon voor Astma bij Long-
ziekten 

1,5 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 

 

4.3.3.  Zorggebruik van personen met Diabetes 

 

I. Comorbiditeiten 

Personen met een LVB en diabetes hebben gemiddeld 8,8 comorbiditeiten t.o.v. 
7,9 in CG3. Een groot deel van de personen, zowel personen met als zonder LVB, 
heeft Hypertensie als comorbiditeit (40% in de LVBG, 37% in CGP85, en 46% in 
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CG3). Daarnaast zien we dat er een hoge comorbiditeit is met SOLK en vetstof-
wisselingsstoornissen. Deze zijn in de LVBG beide 23%, en is de prevalentie van 
comorbiditeit van diabetes met SOLK in de CG3 zelfs 26%. Over het algemeen 

is de verdeling naar comorbiditeiten tussen de groepen redelijk vergelijkbaar.  

Tabel 66 Percentage personen met Diabetes met comorbiditeiten 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Gemiddeld aantal comorbidi-
teiten 

8,8 10,0 8,1 7,5 6,8 7,9 

Hypertensie 40 37 38 40 44 46 

SOLK 23 23 24 27 26 26 

Vetstofwisselingsstoornis(sen) 23 22 25 22 29 22 

Astma 16 18 13 15 15 12 

Eczeem 13 18 14 12 16 16 

Hoesten 12 15 11 10 9 11 

Depressie 10 13 11 7 8 10 

Infectie luchtwegen 9 14 8 5 7 5 

Overmatig cerumen 8 8 5 6 5 6 

Overig 8 6 8 12 12 10 

Dermatomycose(n) 7 8 4 4 8 8 

Obstipatie 7 11 7 6 0 8 

Angst 5 7 5 4 4 4 

Epilepsie 5 6 3 0 0 0 

NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie op basis van de Nivel zorgregistraties. Deze gegevens zijn alleen 

binnen de Nivel selectie beschikbaar. De sample grootte is dus ~9K per groep. 

 

II. Gebruik huisartsenzorg 

Wat betreft het gebruik van huisartsenzorg bij personen met diabetes zien we 
een hoog percentage gebruikers van huisartsverrichtingen bij alle groepen. 70% 
van de personen met diabetes in de LVBG maken gebruik van huisartsenzorg, 
vergeleken met 82% in CGP85 en 71% in CG3. Het aantal huisartsverrichtingen 
is vergelijkbaar tussen de groepen (~2,5) (Tabel 67). Het aantal huisartsverrich-
tingen ligt hoger dan bij de andere twee aandoeningen. De verklaring hiervoor is 
dat diabetes een aandoening is met een hoge zorgintensiteit.  

Tabel 67 Huisartsgebruik voor Diabetes 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen met Dia-
betes dat een huisartsverrich-
ting heeft gehad 

70 82 77 61 68 71 

Gemiddeld aantal verrichtin-
gen voor Diabetes 

2,6 2,4 2,3 2,5 2,1 2,7 
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Ook de verdeling naar type verrichting onder de gebruikers van huisartsenzorg 
levert een interessant beeld op waarbij met name gebruikt wordt gemaakt van 
reguliere consulten (82% in de LVBG), maar ook van M&I verrichtingen (15%) zo-
als diabetes begeleiding & instellen op insuline, en maken van ECG. Daarnaast 
gebruiken personen met diabetes in de LVBG en CGP85 in 3% van de verrich-
tingen gebruik van een POH GGZ consult. CG3 maakt wat minder gebruik van 

M&I verrichtingen en POH GGZ consulten dan personen met een LVB. 

Tabel 68 Onderverdeling naar type verrichting 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Consult huisarts 82 82 88 87 88 87 

Consult POH GGZ 3 3 0 0 0 0 

M&I 15 15 12 13 12 13 

 

III. Medicatiegebruik 

(Bijna) alle personen met diabetes gebruiken medicatie. Dit geldt zowel in de 
LVBG (98%) als in de controlegroepen (100%). Van de personen met diabetes in 
de LVBG, gebruikt 71% bloedglucose verlagende middelen en 59% antilipaemica. 
Dit is vergelijkbaar met CG3 (70% versus 64%). Ook hier is de verdeling naar 
ATC groepen weer vergelijkbaar over alle groepen (Tabel 69). We zien dus dat 
het medicatiegebruik voor diabetes zeer vergelijkbaar is tussen de groepen, zo-
wel in gebruik als in type medicatie. 

Tabel 69 Percentage (%) personen met specifiek medicatiegebruik voor Diabetes 

ATC Groep LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Geen medicatie 2 0 0 0 0 0 

Bloedgluc,verlag,midd ex, insu-
lines 

71 70 72 69 65 70 

Antilipaemica, enkelvoudig 69 70 67 65 65 64 

Insulines en analogen 33 31 30 31 37 35 

Ace-remmers 31 27 28 26 30 33 

Beta-blokkers 27 28 27 29 27 30 

'Low-ceiling' diuretica, thiazi-
den 

12 12 12 15 10 21 

Angiotensine-ii-antagonisten 12 11 13 13 17 15 

Ov inhalatiemiddelen bij 
astma/copd 

10 9 7 8 10 9 

'High-ceiling' diuretica 9 11 5 7 8 7 

Calcium 8 9 8 5 5 6 

Ace-remmers, combinatiepre-
paraten 

4 0 4 4 5 4 

'Low-ceiling' diuret, exc thia-
ziden 

2 0 2 0 0 0 
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IV. Gebruik MSZ 

Van de personen met diabetes in de LVBG, heeft 27% een tweedelijns DBC voor 
het specialisme Inwendige Geneeskunde. Dit vergeleken met 26% in CGP85 en 
23% in de CG3. Gemiddeld genomen heeft de LVBG 2,2 in 
CGP85 en 2,4 in CG3  (Tabel 70). Hoewel het gemid
lijkbaar is, maken wel meer personen gebruik van de tweedelijns zorg binnen de 
LVBG. 

Tabel 70 MSZ gebruik voor Diabetes 

 LVBG CGP85 CG0 CG1 CG2 CG3 

Percentage personen met Dia-
betes dat gebruik maakt van 
specialisme Inw. Geneeskunde 

27 26 19 22 25 23 

Gemiddeld aantal 
persoon voor Diabetes bij  
Inwendige Geneeskunde 

2,3 2,2 1,7 2,4 2,1 2,4 

 

Concluderend 

Episoden en comorbiditeiten 

Het gemiddeld aantal episoden is tussen de LVB groep en de controlegroepen 
vergelijkbaar. In de P85 groep hebben personen vaker één of meer episoden. De 
groepen verschillen weinig in welke episoden voorkomen. De geprioriteerde aan-
doeningen (epilepsie, obstipatie, depressie en angst) komen vaker voor in de 
LVB-groep (15%) dan in de Nederlandse populatie (9%). Somatisch Onvol-
doende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen in alle groepen het 
vaakst voor. 

Inzoomen op eczeem, astma en diabetes 

Over het algemeen lijkt het zorggebruik van de personen met astma, eczeem en 
diabetes vergelijkbaar tussen personen met of zonder een LVB. Personen met 
een LVB lijken niet minder maar ook niet meer zorg te ontvangen t.o.v. de P85 

groep of de controlegroepen.  

Personen met een LVB of een P85 registratie maken wel iets vaker gebruik van 
huisartsenzorg. Onder gebruikers van zorg zien we geen verschil in het aantal 
contacten en het type consulten bij de huisarts voor deze aandoeningen. 

Bij medicatiegebruik zien we dat medicatie uit dezelfde ATC groepen wordt ge-
bruikt, maar dat personen met een LVB (of P85 registratie) vaker medicatie ge-
bruiken dan de controlegroepen, i.i.g. bij astma en eczeem. De verschillen tussen 
de groepen zijn echter beperkt. 

Bij MSZ zien we een vergelijkbaar percentage personen dat tweedelijnszorg ge-
bruik bij eczeem. Bij astma en diabetes ligt het percentage dat gebruik maakt 
van MSZ binnen de LVBG hoger dan in CG3. Als personen MSZ gebruiken voor 



 

66/82 

deze aandoeningen zien we dat het gemiddeld 
sen de groepen. 

4.4.  

 

De laatste onderzoeksvraag betrof de verschillen in zorggebruik bij personen met 
een LVB die al dan niet ondersteuning ontvangen. Hiervoor hebben we onder-
steuning gedefinieerd als zijnde aanspraak op Wmo ondersteuning of Wlz onder-
steuning. Mantelzorg is niet meegenomen aangezien deze niet beschikbaar is 
binnen de data van het CBS of het Nivel en we dus geen zicht hebben op de 
mantelzorg die personen met een LVB ontvangen. 

Tabel 71 laat de onderverdeling in type Wlz ondersteuning zien voor de LVBG, 
Tabel 72 de verdeling naar subcategorie op Wmo ondersteuning en Tabel 73 de 
verdeling naar subcategorie op PGB. De meerderheid van de Wlz ondersteuning 
betreft Pgb ondersteuning (51%). Daarna volgt modulair pakket thuis (28%) en 
volledig pakket thuis (19%). Slechts 2% heeft een combinatie van zorg in natura 
en pgb (2%). Let hierbij op dat we alleen personen met een LVB meegenomen 
hebben in het onderzoek die zorg thuis ontvangen. Personen met een LVB die 
verblijven in een instelling zijn buiten beschouwing gelaten omdat we hun zorg-
gebruik niet goed kunnen vergelijken met het zorggebruik van personen met een 
LVB die extramuraal verblijven. Dit vanwege de verschillende financieringsstro-

men voor het vergoeden van deze zorg. 

Tabel 71 Percentage personen met een LVB die Wlz ondersteuning ontvangen op 
onderliggende categorieën (%) 
 LVBG 

Pgb 51 
Mpt 28 
Vpt 19 
Zin/pgb 2 

 

Binnen de Wmo ondersteuning zien we dat het grootste deel van de personen in 
de LVBG die deze vorm van ondersteuning ontvangt, aanspraak maakt op be-

geleiding (47%) en hulp bij het huishouden (16%).  

Tabel 72 Percentage personen met een LVB die Wmo ondersteuning ontvangen 
op onderliggende categorieën (%) 
 LVBG 

Begeleiding 47 
Hulp bij huishouden 16 

Arrangement 12 
Overig 10 
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Overig maatwerk 9 
Beschermd wonen 5 
Dagbesteding 1 

 

Binnen de groep personen die Pgb ondersteuning ontvangen betreft dit veruit 

voor het grootste deel Wlz (72%).  

Tabel 73 Percentage personen met een LVB die Pgb ondersteuning ontvangen op 
onderliggende categorieën (%) 
 LVBG 

Wlz 72 
Wmo begeleiding 24 
Wmo huishoudelijke hulp 4 
Jeugdwet 0,2 

 

Op basis hiervan hebben we besloten om de personen met een LVB in te delen in 
drie groepen ondersteuningsvormen, namelijk (1) geen ondersteuning (noch Wmo 
ondersteuning noch Wlz ondersteuning), (2) personen die Wmo ondersteuning 
ontvangen en (3) personen die Wlz ondersteuning ontvangen. Personen die zowel 
Wmo ondersteuning als Wlz ondersteuning ontvangen zijn ingedeeld bij Wlz zorg 
omdat dit over het algemeen zwaardere ondersteuning is. Daarnaast hebben we 
personen met PGB ingedeeld al naar gelang de vorm van ondersteuning die zij 
hebben o.b.v. de PGB (Wmo of Wlz). 

We hebben ervoor gekozen om de ondersteuning in kaart te brengen voor zowel 
de LVBG als CGP85. CGP85 betreft personen met een LVB die bekend zijn bij de 
huisarts wat mogelijk zorggebruik kan beïnvloeden. De overige controlegroepen 
zijn hier buiten beschouwing gelaten. We zien 
dersteuning ontvangt, tegenover 51% in CGP85. Van de personen in beide groe-
pen die wel ondersteuning ontvangen, is dat in de meeste gevallen Wmo onder-
steuning (21% in de LVBG en 30% in CGP85) (Tabel 74). 

Tabel 74 Prevalentie geen ondersteuning, Wlz ondersteuning en Wmo ondersteu-
ning per groep (%) 

 LVBG CGP85 

Geen ondersteuning 64 51 
Wlz  15 19 

Wmo 21 30 

 

I. Zorggebruik en zorgkosten 

Voordat we specifieker kijken naar het zorggebruik, bieden we ook hier inzicht in 
de prevalentie en kosten per zorgsoort. De tabellen geven de percentages voor 
de LVBG en GCGP85, met binnen beide groepen de verdeling naar het ontvangen 
van ondersteuning (per type). In Tabel 75 zien we dat de personen met Wmo 
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ondersteuning gemiddeld genomen bij alle zorgsoorten meer zorg gebruiken dan 
personen zonder ondersteuning en personen met Wlz ondersteuning. Dit geldt 
voor zowel de LVBG als CGP85. Personen met ondersteuning vanuit de Wmo 
krijgen vaker wijkverpleging dan personen met Wlz ondersteuning (9% versus 2% 
bij de LVBG en 13% versus 5% bij CGP85). Over het algemeen zijn de prevalen-
ties bij CGP85 hoger voor alle zorgsoorten, ongeacht vorm van ondersteuning. 

Tabel 75 Percentage gebruikers per Zvw-zorgcategorie (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

MSZ 62 68 66 61 74 67 
Specialistische GGZ 6 16 10 11 24 11 
Basis GGZ 2 3 2 2 4 2 
Medicatiegebruik 73 80 76 75 86 82 
Huisarts consult 78 86 83 81 91 87 
Wijkverpleging 2 9 2 3 13 5 

 

Ook bij de gemiddelde kosten per gebruiker (Tabel 76) zien we dat de personen 
met Wmo ondersteuning over het algemeen hogere kosten hebben voor alle 
zorgsoorten, behalve specialistische GGZ, vergeleken met personen met Wlz on-
dersteuning of zonder ondersteuning. Dit geldt ook weer voor beide groepen 
(LVBG en CGP85). Op specialistische GGZ zien we echter dat de gemiddelde 
kosten per gebruiker in beide groepen het hoogst zijn voor personen zonder on-

dersteuning (~8600 euro in de LVBG en ~11.100 euro in CGP85).  

Tabel 76 Gemiddelde kosten per gebruiker, per Zvw-zorgcategorie  

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

MSZ 2.089 2.309 2.274 1.949 2.706 2.415 
Specialistische GGZ 8.602 7.267 5.368 11.125 10.333 6.560 
Basis GGZ 887 973 977 974 1.160 984 
Medicatiegebruik 415 694 604 482 947 758 
Huisarts consult 71 92 73 80 110 94 
Wijkverpleging 4.205 6.893 3.456 3.855 8.327 3.774 
Totaal 2.734 4.715 3.248 3.414 7.339 4.295 

 

II. Gebruik huisartsenzorg 

De verdeling van prevalentie over type huisarts verrichtingen (Tabel 77) is vrij 
consistent over de groepen verdeeld. Zowel in de LVBG als CGP85 gebruiken de 
meeste personen de reguliere huisartsconsulten (~80%), gevolgd door M&I ver-
richtingen (~12%). Personen met Wmo ondersteuning of zonder ondersteuning 
gebruiker vaker een Consult POH GGZ (tussen 7% en 9%) dan personen met Wlz 

ondersteuning (5%), hoewel het een zeer klein verschil betreft.  
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Tabel 77 Prevalentie huisartsenconsulten naar ondersteuningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Consult huisarts 80 77 84 79 77 82 
M&I 12 13 11 11 13 13 
Consult POH GGZ 7 8 5 8 9 5 
ANW niet op HAP 0,4 1 - 1 1 - 

NB: Waar het lijkt alsof er geen verrichtingen zijn, komt dit omdat er minder dan 10 personen zijn en deze daarom 

niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen. 

Verdiepend op het gemiddeld aantal verrichtingen per type verrichting (Tabel 78) 
zien we dat de personen met Wmo ondersteuning over het algemeen meer regu-
liere consulten hebben dan personen zonder ondersteuning of met Wlz onder-
steuning. In de LVBG is het aantal verrichtingen tussen personen zonder onder-
steuning en personen met Wlz ondersteuning vergelijkbaar, behalve op POH GGZ 
consulten waar personen zonder ondersteuning gemiddeld 1 consult meer ge-

bruiken (4,5 versus 3,5).  

Tabel 78 Aantal huisartsverrichtingen per persoon naar ondersteuningsvorm 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Consult huisarts 6,4 8,3 6,4 7,1 9,9 8,2 
M&I 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,2 
Consult POH GGZ 4,5 4,8 3,5 4,6 4,2 4,7 
ANW niet op HAP 1,9 2,7 - 2,0 3,2 - 

NB: Waar het lijkt alsof er geen verrichtingen zijn, komt dit omdat er minder dan 10 personen zijn en deze daarom 

niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen. 

In de LVBG hebben personen met Wmo ondersteuning een lagere prevalentie op 
korte consulten (40%) vergeleken met personen zonder ondersteuning (44%) en 
personen met Wlz ondersteuning (41%) (Tabel 79). Eenzelfde beeld zien we bij 
CGP85. Personen met Wmo ondersteuning hebben bij korte consulten een lagere 

prevalentie.  

Tabel 79 Prevalentie type huisarts consult binnen ondersteuningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Consult regulier < 20 min 44 40 41 42 36 38 
Telefonisch consult regulier 30 31 34 30 32 32 
Consult regulier > 20 min 23 23 20 25 25 21 
Visite regulier < 20 min 2 2 2 2 3 5 
Visite regulier> 20 min 1 2 1 1 3 2 

 

Binnen de POH GGZ hebben personen met een Wlz in de LVBG relatief gezien 
meer lange consulten (70% versus 65% bij personen zonder ondersteuning en 
61% bij personen met Wmo ondersteuning). Bij de P85 groep is dit verschil nihil, 
maar hebben personen met Wlz relatief gezien vaker telefonische POH GGZ 
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consulten (34% versus 28% bij personen zonder ondersteuning en 26% bij per-
sonen met Wmo ondersteuning).  

Tabel 80 Prevalentie type POH GGZ consult binnen ondersteuningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Consult POH-GGZ >20 min 65 61 70 67 68 66 
Telefonisch consult POH-GGZ 26 34 30 28 26 34 

Consult POH-GGZ <20 min 4 5 - 5 6 - 

NB: Waar het lijkt alsof er geen verrichtingen zijn,, komt dit omdat er minder dan 10 personen zijn en deze 

daarom niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen. 

Verdiepend op M&I verrichtingen zien we dat in de LVBG personen met Wmo on-
dersteuning een lagere prevalentie hebben bij chirurgie (31%), longfunctiemeting 
(20%), en ECG diagnostiek (18%) vergeleken met personen met Wlz ondersteu-
ning (respectievelijk 34%, 24% en 20%) (Tabel 81). Personen met Wlz ondersteu-
ning hebben een hogere prevalentie bij maatschappelijke opvang (11%) vergele-
ken met personen zonder ondersteuning (3%). Bij CGP85 zien we dat de preva-
lenties vergelijkbaar zijn tussen personen zonder ondersteuning en met Wlz on-
dersteuning op chirurgie, longfunctiemeting en ECG diagnostiek, en dat personen 
met Wmo ondersteuning op chirurgie een lagere prevalentie (20% versus 29% 

bij personen zonder ondersteuning en 30% bij personen met Wlz ondersteuning).  

Tabel 81 Prevalentie M&I verrichtingen binnen ondersteuningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Chirurgie 26 31 34 29 20 30 
Longfunctiemeting 18 20 24 18 18 16 
ECG-diagnostiek  15 18 20 13 17 14 
Therapeutische injectie 14 12 10 11 15 16 
Hypertensiemeting 9 7 - 6 6 - 
Doppler-diagnostiek 5 5 - 4 5 - 
IUD aanbr./verw. 6 8 - 8 6 - 
HA zorg in maatsch. Opvang 3 - 11 7 5 24 

NB: Waar het lijkt alsof er geen verrichtingen zijn, komt dit omdat er minder dan 10 personen zijn en deze daarom 

niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen. 

 

III .  Gebruik GGZ 

Een zeer klein deel van de personen in beide groepen maakt gebruik van GGZ 
(~5%), waarvan de meeste personen ongeacht de ondersteuningsvorm een on-
bekende diagnose hebben (Tabel 82). Personen in de LVBG met Wlz ondersteu-
ning hebben daarnaast relatief gezien vaker een alcohol- of cannabisafhanke-
lijkheid (respectievelijk 17% en 19%), vergeleken met personen met Wmo (res-
pectievelijk 13% en 12%)of geen ondersteuning (respectievelijk 9% en 6%). In 
beide groepen geldt voor de prevalenties binnen personen met Wlz 
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ondersteuning een vertekend beeld door het ontbreken van observaties (of te 
lage aantallen) in de overige diagnosegroepen.  

Tabel 82 Prevalentie (%) binnen gebruikers van GGZ per diagnose naar onder-
steuningsvorm 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Geen diagnose 95 93 99 97 98 99 

Onbekende diagnose 36 29 64 49 42 69 
Psychotische stoornis NAO 11 15 - 12 11 31 
Alcoholafhankelijkheid 9 13 17 7 10 - 
PTSS 11 8 - 8 9 - 
Schizofrenie: paranoïde type 7 8 - 9 10 - 
Borderline pers. Stoornis 6 - - 8 9 - 
Persoonlijkheidsstoornis NAO - - - 8 - - 
Pervas. Pers. Stoornis NAO 7 14 - - 8 - 
Cannabisafhankelijkheid 6 12 19 - - - 

NB: Waar het lijkt alsof er geen verrichtingen zijn, komt dit omdat er minder dan 10 personen zijn en deze daarom 

niet mogen worden weergegeven om onthullingsredenen. 

Bij CGP85 verschilt de prevalentie tussen personen met Wmo ondersteuning en 
zonder ondersteuning enigszins, waarbij personen zonder ondersteuning (17%) 
relatief gezien meer diagnoses hebben dan personen met Wmo (12%) onder-
steuning. Ook hier geldt weer een enigszins vertekend beeld voor de personen 

met Wlz ondersteuning door te lage aantallen in deze groep.  

Tabel 83 Prevalentie personen naar aantal GGZ diagnoses (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

1 Diagnose 90 91 89 83 88 100 
2+ Diagnoses 10 9 11 17 12 0 

 

De verdeling tussen het aantal minuten per DBC is niet sterk afwijkend tussen de 

personen met verschillende ondersteuning. Dit geldt voor beide groepen.  

Tabel 84 Prevalentie personen naar aantal minuten per GGZ DBC (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

1 - 799 minuten 47 43 42 42 38 48 
800 - 1799 minuten 21 24 22 23 25 21 
1800+ minuten 32 32 36 35 37 31 

 

We zien in de LVBG dat personen met Wlz ondersteuning relatief gezien vaker 
een crisisinterventie of initiële DBC hebben, en minder vaak een vervolgzorg DBC 
vergeleken met personen zonder ondersteuning of met Wmo ondersteuning. Bij 
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CGP85 hebben personen met Wmo ondersteuning vaker vervolgzorg en minder 
vaak een crisisinterventie of initiële DBC vergeleken met de andere groepen.  

Tabel 85 Prevalentie personen naar type GGZ DBC (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Crisis 17 16 22 19 18 25 
Initieel 42 42 46 47 39 41 
Vervolgzorg 41 42 32 34 44 34 

 

IV.  Medicatiegebruik 

Bij zowel de LVB groep als CGP85 gebruiken personen met Wmo ondersteuning 
relatief gezien minder vaak 5 of minder ATC groepen, en relatief gezien vaker 6 
of meer ATC groepen, vergeleken met personen die Wlz ondersteuning of geen 
ondersteuning ontvangen. Het verschil tussen personen die Wlz ondersteuning 
hebben en personen zonder ondersteuning is over alle categorieën verwaarloos-
baar. Binnen het type medicijngroepen dat wordt gebruikt zit weinig tot geen 
verschil naar ondersteuningsniveau (zie Bijlage 6.4). Hier is dan ook geen verdere 
verdieping op gedaan.   

Tabel 86 Prevalentie gebruik aantal verschillende medicijnsoorten naar onder-
steuning (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

1 ATC groep 23 13 22 23 19 23 
2 ATC groepen  18 13 16 18 16 21 
3 ATC groepen 14 12 14 14 14 14 
4 ATC groepen 9 10 12 10 10 11 
5 ATC groepen 8 8 9 8 9 8 
6 tot 10 ATC groepen 17 22 19 18 19 17 
10+ ATC groepen 10 21 7 8 13 5 

 

V.  Gebruik MSZ 

Het percentage personen dat gebruik maakt van MSZ specialismen is hoger on-
der de groepen met ondersteuning dan de groep zonder ondersteuning. Dit geldt 
zowel voor de LVB groep als CGP85. Bij zowel de LVB groep als CGP85 maakt 
het merendeel gebruik van 1 MSZ specialisme, ongeacht ondersteuningsvorm. 
Een kwart van de personen maakt gebruik van 2 MSZ specialismen, ongeacht 
ondersteuningsvorm. Bij de LVB groep en CGP85 is het percentage personen dat 
van  2 of 3 specialismen gebruik maakt het laagst bij personen met Wlz onder-
steuning. Personen met Wlz ondersteuning hebben relatief gezien vaker zorg bin-
nen 1 specialisme t.o.v. personen met Wmo ondersteuning. De verschillen zijn zeer 
klein tussen de groepen. Bij 4 of meer specialismen is het percentage gebruikers 
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in de LVB groep en CGP85 het laagst voor personen zonder ondersteuning, ge-
volgd door Wlz en Wmo (Tabel 87).  

Tabel 87 Prevalentie personen met MSZ naar aantal specialismen naar onder-
steuningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Geen specialisme 41 12 9 32 17 11 
1 Specialisme 58 53 59 59 51 58 
2 Specialismen 25 26 24 24 27 25 
3 Specialismen 10 12 9 10 11 9 
4 Specialismen 4 5 4 4 6 5 
5+ specialismen 3 4 3 3 5 4 

 

Binnen de LVB groep zijn er relatief gezien iets meer personen met Wlz onder-
steuning die zorg ontvangen van de MSZ specialismen oogheelkunde, orthopedie 
en KNO. Binnen de P85 groep zien we vooral bij neurologie een groter aandeel bij 
de personen die Wlz ondersteuning ontvangen. De verschillen zijn echter beperkt 
en de groepen lijken een vrij gelijke verdeling over de type specialismen te heb-

ben. 

Tabel 88 Prevalentie personen met MSZ binnen specialismen naar ondersteu-
ningsvorm (%) 

 LVBG  CGP85  

 Geen  Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Chirurgie 13 11 13 13 12 9 
Inwendige Geneeskunde 11 10 11 10 11 13 
Neurologie 9 11 10 11 11 15 
Cardiologie 8 9 8 7 8 6 
Obstetrie en Gynaecologie 8 8 8 10 7 6 
Oogheelkunde 7 7 9 9 8 10 
Orthopedie 7 7 9 8 7 9 
KNO 7 6 8 6 7 7 
Longziekten 6 7 6 5 5 5 
Dermatologie 5 5 5 5 5 4 
MDL 4 5 3 4 5 3 

 

Concluderend 

De LVB groep ontvangt minder ondersteuning dan CGP85. Personen die bij de 
huisarts bekend zijn met LVB (P85) ontvangen relatief vaker ondersteuning (36% 
vs. 49%). 21% van de personen met een LVB krijgen Wmo ondersteuning. 15% 
van de personen met een LVB krijgt Wlz ondersteuning. 

Personen zonder ondersteuning gebruiken gemiddeld genomen minder vaak zorg 
dan personen met ondersteuning. Personen met Wmo ondersteuning gebruiken 
daarnaast vaker zorg dan personen met Wlz ondersteuning. De verschillen zijn 
klein tussen de groepen. 
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Zorgkosten per gebruiker laten geen eenduidig beeld zien. Personen zonder on-
dersteuning hebben hogere kosten per gebruiker binnen de specialistische GGZ. 
Bij medicatiegebruik liggen de kosten voor personen met ondersteuning (Wlz of 
Wmo) hoger dan die van personen zonder ondersteuning. Bij huisartsenzorg zien 
we dat personen met Wmo ondersteuning hogere kosten hebben dan personen 
zonder ondersteuning of met Wlz ondersteuning. Bij MSZ en basis GGZ zien we 

geen verschillen in kosten tussen de groepen met of zonder ondersteuning 

Het zorggebruik per Zvw-zorgcategorie laat een aantal verschillen zien. Bij huis-
artsenzorg zien we dat personen met Wmo ondersteuning de huisarts vaker be-
zoeken dan personen zonder ondersteuning of met Wlz ondersteuning (8,3 keer 
per jaar versus 6,4 keer per jaar). Personen met Wlz ondersteuning gaan minder 
vaak naar de POH-GGZ (3,5 keer per jaar versus 4,5 keer per jaar). Het type huis-
artsenzorg (lang consult, kort consult, visite e.d.) wijkt niet veel af tussen de groe-
pen. 

Bij medicatiegebruik zien we dat personen met Wmo ondersteuning vaker medi-
catie gebruiken uit meerdere ATC groepen, maar de verschillen zijn klein. Het type 
medicatie dat personen gebruiken verschilt niet tussen de groepen met of zonder 

ondersteuning. 

Bij MSZ zien we dat personen zonder ondersteuning minder vaak MSZ gebruiken 
(41% heeft geen MSZ specialisme t.o.v. 12% bij personen met Wmo ondersteu-
ning en 9% bij personen met Wlz ondersteuning). De verdeling over de MSZ-spe-

pen.  

Bij GGZ zien we dat tussen de 1% en 7% van de personen een GGZ diagnose 
hebben, waarvan de meeste een diagnose hebben die vanwege privacy niet be-
kend is gemaakt. De aantallen zijn te laag om echt goede conclusies te trekken 
over verschillen in zorggebruik binnen de GGZ tussen personen met en zonder 
ondersteuning.  
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5.  

Het onderzoek heeft laten zien dat huisartsen slechts beperkt zicht hebben op 
de groep personen met een LVB. Op basis van de beschikbare databestanden 
van het CBS hebben we een deel van de personen met een LVB kunnen identifi-
ceren. Naar verwachting betreft dit ongeveer 10% van het totaal aantal perso-
nen met een LVB. Het onderzoek heeft laten zien dat slechts een zeer beperkt 
percentage van de personen met een LVB als zodanig geregistreerd is bij de 
huisarts. De huisarts heeft slechts bij 0,33% van haar populatie een LVB geregi-
streerd, terwijl naar verwachting 6% van de Nederlandse populatie een LVB 
heeft. Dit houdt in dat er nog veel onbekendheid is en dat huisartsen hierdoor 
mogelijk niet goed kunnen inspelen op de behoeften van deze groep. 

Daarnaast zien we dat het zorggebruik tussen personen met een LVB en perso-
nen zonder een LVB verschilt. Ten eerste hebben we gezien dat personen met 
een LVB vaker gebruik maken van huisartsenzorg, GGZ, en MSZ en dat ze meer 
medicatie gebruiken dan de Nederlandse populatie. Ook de gemiddelde zorgkos-
ten per gebruiker liggen voor deze zorgsoorten hoger. Daarbij valt op dat het 
zorggebruik en de gemiddelde kosten per gebruiker voor personen met alleen 
praktijkonderwijs sterk lijken op die van personen met een LVB. Naarmate het 
opleidingsniveau (en inkomen) toeneemt, worden de verschillen tussen de con-

trolegroep en de LVB groep groter. 

Ten tweede zien we onder de gebruikers van zorg een aantal opvallende verschil-
len tussen de LVB groep en de Nederlandse populatie. Personen met een LVB 
komen vaker bij de huisarts, maar de type huisartsenconsulten verschillen niet 
tussen de beide groepen. Bij de GGZ zien we dat personen met een LVB vaker 
GGZ gebruiken. De diagnoses zijn vergelijkbaar evenals het aant
bruikers van GGZ ontvangen. Wel zien we in de LVB groep iets vaker langere 
DBC s, vaker 2 of meer diagnoses en vervolgzorg ten opzichte van de Neder-
landse populatie. Ook bij het medicatiegebruik zien we dat personen met een LVB 
vaker medicatie gebruiken, maar dat het type medicatie dat personen gebruiken 
zeer vergelijkbaar is tussen de LVB groep en de Nederlandse populatie. Dit geldt 
ook voor MSZ. Hoewel het percentage personen dat MSZ gebruikt hoger ligt in 
de LVB groep, zien we geen 
specialismen waarnaar personen zijn verwezen. 

Als derde laat het onderzoek zien dat personen met een LVB gemiddeld genomen 
meer comorbiditeiten hebben dan de Nederlandse populatie. Het type comorbi-
diteiten is vergelijkbaar tussen de groepen, maar personen met een LVB hebben 
gemiddeld genomen 1 comorbiditeit meer. De aandoeningen epilepsie, obstipatie 
en angst/depressie komen vaker voor bij de LVB groep. We hebben gekeken naar 
het zorggebruik voor eczeem, astma en diabetes om het specifieke zorggebruik 
onder personen met eenzelfde aandoening te vergelijken tussen de LVB groep en 
de Nederlandse populatie. Wat opvalt is dat personen met een LVB een hogere 
prevalentie hebben op deze aandoeningen maar dat de verschillen in zorggebruik 
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beperkt zijn. Personen met een LVB komen iets vaker bij de huisarts en worden 
iets vaker doorverwezen voor aanverwante MSZ specialismen, maar deze ver-
schillen zijn klein. Wel gebruiken personen met een LVB vaker medicatie dan per-
sonen zonder LVB. De type medicatie die gebruikt wordt is wel vergelijkbaar tus-
sen de groepen. 

Als laatste hebben we gekeken naar of het zorggebruik van personen met een 
LVB afhangt van de ondersteuning (Wlz of Wmo) die zij krijgen. Allereerst, ont-
vangt de LVB groep minder ondersteuning dan CGP85. Personen die bij de huis-
arts geregistreerd zijn met LVB (CGP85) ontvangen relatief vaker ondersteuning. 
We focussen hier op het zorggebruik van de LVB groep. De resultaten zijn wisse-
lend. Personen zonder ondersteuning gebruiken gemiddeld genomen minder vaak 
zorg dan personen met ondersteuning. Personen met Wmo ondersteuning ge-
bruiken daarnaast vaker zorg dan personen met Wlz ondersteuning. De verschil-
len zijn echter klein tussen de groepen. Ook de zorgkosten per gebruiker laten 
geen eenduidig beeld zien. Personen zonder ondersteuning hebben bijvoorbeeld 
hogere kosten per gebruiker binnen de specialistische GGZ terwijl bij medicatie-
gebruik de kosten voor personen met ondersteuning (Wlz of Wmo) juist hoger 
liggen dan die van personen zonder ondersteuning. Bij huisartsenzorg zien we dat 
personen met Wmo ondersteuning hogere kosten hebben dan personen zonder 
ondersteuning of met Wlz ondersteuning en bij MSZ en basis GGZ zien we geen 

verschillen in kosten tussen de groepen met of zonder ondersteuning. 

Beperkingen van het onderzoek 

We hebben niet alle beoogde analyses kunnen uitvoeren met de beschikbare da-
tabestanden. Dit houdt in dat een aantal aspecten en verdiepingsvragen niet 
volledig zijn beantwoord. Dit betreft o.a. het inzicht in de doorverwijzingen en de 
reden voor doorverwijzing, het specifieke medicatiegebruik (duur van het medi-
catiegebruik en de therapietrouw) en het specifieke MSZ gebruik. De reden hier-
voor is dat het enerzijds niet mogelijk was om de benodigde data te verkrijgen 
(doorverwijzingen, medicatiegebruik en diagnose MSZ) en anderzijds dat de aan-
tallen soms te laag waren om een verdieping te kunnen uitvoeren. Het verdient 
de aanbeveling om hier nader naar te kijken in eventuele vervolgonderzoeken.  
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6.  

6.1.  

Bron Korte beschrijving inhoud Jaar/jaren Eigenaar 

Indicaties AO 2010-2014.sav AO indicaties 2010-2014 CBS 
Indicaties CIZ (LVG en VG) 2009-
2016.sav 

CIZ indicaties  2009-2016 CBS 

Indicaties WSW 2000-2014.sav WSW registraties 2000-2014 CBS 
gebwlz2017tabv1.sav Wlz declaraties 2017 CBS 
GEBWMO2017TABV1.sav Wmo declaraties 2017 CBS 
PGBWLZWMO2017TABV1.sav PGB declaraties 2017 CBS 

GBAPERSOON2017TABV1.sav 
Persoonskenmerken obv 
GBA 

2017 CBS 

HOOGSTEOPL2017TABV2.sav 
Hoogst afgeronde oplei-
ding 

2017 CBS 

INPA2017TABV2.sav Inkomen 2017 CBS 
GBAADRESOB-
JECT2017BUSV1.sav 

Locatie woning 2017 CBS 

VSLGWB2017TAB12V1.sav Gemeente, Wijk, Buurt 2017 CBS 
kwb-2017.xls Stedelijkheid 2017 CBS 
ZVWZORGKOSTEN2017TABV1.sav Zvw zorgkosten 2017 CBS 
MSZGelever-
dZorgprofiel2017TABV1.csv 

MSZ specialismen 2017 CBS 

GGZDBCtrajecten2016TABV1.sav GGZ DBC trajecten 2016 CBS 
GGZDBCGELEVER-
DZORGPROFIEL2016TABV1.sav 

GGZ diagnoses 2016 CBS 

MEDICIJN2017TABV1.sav Medicijngroepen  2017 CBS 
8644ni-
vel_20191210_8644_ttpCBKV1.sav 

Huisarts TTP pseudonie-
men 

2015-2017 Nivel 

8644verrichtingenmetdiagno-
ses2015-2017CBKV1.sav 

Huisarts verrichtingen 2015-2017 Nivel 

NZR_episode_2017.sav Episoden registraties 2017 Nivel 
NZR_client_2017.sav Personen met episoden 2017 Nivel 
EpisodeIndeling V26082014.xlsx Vertaaltabel icpc codes 2019 Nivel 
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6.2.  

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistra-
ties, onder nummer NZR-00319.055. Het gebruik van gegevens uit elektronische 
patiëntendossiers, zoals vermeld door Nivel zorgregistraties eerste lijn, is onder 
bepaalde voorwaarden toegestaan, zonder dat van iedere afzonderlijke patiënt 
daarvoor toestemming wordt gevraagd of dat toetsing dor een medische ethi-
sche commissie heeft plaatsgevonden (Art 23 UAVG jo art 9.2 sub j AVG). 

Nivel, Nivel zorgregistraties, 2019 NZR-00319.055 
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6.3.  

Tabel 89 Spreidingsmaten voor Zvw zorgkosten LVBG en CGP85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 90 Spreidingsmaten voor Zvw zorgkosten LVBG en CG0 tot en met CG3 

 

     CGP85    

 Mean Median St.Dev 
% 
St.Dev 

Mean 
Me-
dian 

St.Dev % St.Dev 

MSZ 2209 536 6559 3,0 2295 517 7811 
3
,
4 

Specialistische GGZ 7348 2740 13607 1,9 10105 2855 23233 2,3 

Basis GGZ 947 1104 459 0,5 1052 1183 488 0,5 

Farmacie 531 123 2640 5,0 687 171 3364 4,9 

Huisarts consult 76 49 87 1,1 93 58 114 1,2 

Totaal 3307 757 8834 2,7 4770 1088 13160 2,8 

 LVBG    CG0    CG1    CG2    CG3    

 Mean 
Me-
dian 

St.Dev 
% 
St.Dev 

Mean 
Me-
dian 

St.Dev 
% 
St.Dev 

Mean 
Me-
dian 

St.Dev 
% 
St.Dev 

Mean 
Me-
dian 

St.Dev 
% 
St.Dev 

Mean 
Me-
dian 

St.Dev 
% 
St.Dev 

MSZ 2230 512 6993 3,1 2142 496 7015 3,3 2164 443 7253 3,4 1838 410 7812 4,2 1897 407 6825 

3

,
6 

Specialistische 
GGZ 

8240 2727 18724 2,3 8596 2712 19904 2,3 7663 2819 15187 2,0 6003 2707 12068 2,0 6501 2703 13882 2,1 

Basis GGZ 973 1118 602 0,6 956 1145 447 0,5 983 1118 477 0,5 969 1118 446 0,5 960 1106 443 0,5 

Farmacie 522 136 2198 4,2 499 108 2638 5,3 390 81 2490 6,4 343 68 2458 7,2 327 70 1999 6,1 

Huisarts consult 80 51 96 1,2 64 42 73 1,1 55 34 72 1,3 49 32 57 1,2 50 32 67 1,3 

Totaal 3401 763 9804 2,9 2974 571 9480 3,2 2425 355 8310 3,4 1906 306 7589 4,0 1983 308 7198 3,6 
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6.4. 

 

Tabel 91 Prevalentie medicijngebruikers naar ondersteuning, top 10 medicijn-
groepen (%) 

 LVB     P85     

  Geen Wmo Wlz Geen Wmo Wlz 

Niet-ster.anti-inflam+antirheum.mid 8 7 7 7 5 5 

Midd ulcus pept/gastro-oesof.reflux 5 4 5 4 5 5 

Betalactam-antibiotica,penicillines 4 5 4 4 3 4 

Antidepressiva 3 3 4 4 5 4 

Antipsychotica 2 4 4 3 5 5 

Laxantia 3 4 4 3 4 5 

Enkelvoudige corticosteroïden 4 4 3 4 3 4 

Antilipaemica, enkelvoudig 4 3 4 3 3 2 

Vit A en D, incl comb. v deze twee 2 3 3 3 3 4 

Sympathicomimetica voor inhalatie 3 3 3 4 3 3 
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