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INDEX: Thuiszorg
Vandaag, vrijdag 4 oktober, verschijnt het achtste nummer van INDEX in
2002. In dit nummer staat het thema thuiszorg centraal. De volgende
onderwerpen komen in dit nummer aan bod.

Groeiende thuiszorg
Verpleging en verzorging zijn de belangrijkste activiteiten van de thuiszorg. In
2000 is bijna 65 miljoen uur verzorging en verpleging gerealiseerd, bijna vijf
miljoen meer dan in 1998. Het werk werd veelal door deeltijdwerkers verricht.
Per 31 december 2000 werkten er in de thuiszorg 130 duizend mensen in
loondienst, onder wie 22,5 duizend oproepkrachten en 55 duizend alfahulpen.
Uitzendkrachten verleenden vier miljoen uur zorg. De omzet van
thuiszorginstellingen bedroeg in 2000 ruim 2,4 miljard euro.

Verzorgd oud
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en het aantal plaatsen in
verzorgingshuizen neemt af. Verbleef in 1990 bijna zeven procent van de 65plussers in een verzorgingshuis, in 2001 is dit iets minder dan vijf procent.
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Alternatieve thuisverzorging
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Het aantal cliënten van de thuiszorg is de laatste jaren toegenomen. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn de toenemende vergrijzing en de
zogeheten extramuralisering: steeds meer mensen blijven zelfstandig wonen.
Tegelijkertijd is het gemiddelde aantal uren zorg per cliënt afgenomen.

Vacaturepijn
Het aantal vacatures voor thuishulpen is in de jaren 1998-2001 gestegen van
circa 400 naar ongeveer 1 300. Het aantal vacatures voor thuishulpen is
hiermee in drie jaar tijd meer dan verdrievoudigd.

Aangepast vervoer
Eén op de duizend verplaatsingen op de rijweg, het fietspad of het trottoir
vindt plaats met een vervoermiddel voor gehandicapten: een scootermobiel,
booster, rollator of duwrolstoel. Mobiel gehandicapten zijn met hun
aangepaste vervoermiddel bijna even lang onderweg in het verkeer als de
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gemiddelde inwoner van Nederland.

Opvang kinderen
Meer dan de helft van de kinderen tot en met twaalf jaar wordt regelmatig
opgevangen door anderen dan de eigen ouders. De wijze waarop deze
kinderen worden opgevangen, hangt vooral samen met de leeftijd van het kind
en het inkomen van het huishouden.

Stil op straat?
De kosten ter bestrijding van milieuverontreiniging door het verkeer bedroegen
in 1999 790 miljoen euro. Eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen
brachten hiervan 685 miljoen euro op, de overheid 105 miljoen euro.
Beperking van de luchtverontreiniging kostte 488 miljoen euro, beperking van
de geluidshinder kostte 160 miljoen euro.

Conjunctuurbericht
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de meest
recente cijfers over de Nederlandse economie.
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