
Meer kennis over zorgmijders 
Hoe krijg je meer zicht en grip op deze groep?



Zorgmijden is een actueel thema. Veel gemeenten vragen zich af 
of zij hierop beleid moeten ontwikkelen. Zorgmijden is het niet 
willen, durven, of kunnen zoeken naar hulp. Met behulp van een 
literatuurscan en interviews heeft AICOM in opdracht van de Ge-
meente Stichtse Vecht onderzocht of meer zicht en grip krijgen 
op het mijden van zorg mogelijk is. Daarnaast hebben we voor 
gemeenten succesvolle methodes in beeld gebracht en aanbe-
velingen gegeven hoe zij meer grip krijgen op zorgmijden. Op 15 
juni 2017 organiseert ZorgvoorKennis een kennismiddag, waarin 
we dieper ingaan op enkele van deze methodes. Zie ook de flyer 
voor meer informatie.

Deze brochure is een samenvatting van het uitgevoerde onder-
zoek, zodat deze kennis wordt benut en erop wordt voortge-
bouwd. In deze brochure komen de volgende vragen aan bod: 
Wie zijn zorgmijders? Waar zijn zorgmijders te vinden? En hoe 
kom je met hen in contact? Tenslotte geven we tips om meer grip 
te krijgen op deze groep.

INLEIDING

VINDEN, BEREIKEN & GRIP KRIJGEN
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Zorgmijders zijn vooral te vinden onder de sociaal kwetsbaren en 
hebben hiermee veel overeenkomsten. Deze groep omvat moge-
lijk 10-15% van de Nederlandse bevolking. Voor hen kan het moei-
lijk zijn om de zorg te ontvangen die nodig is. 

Wij hebben de volgende groepen geïnventariseerd met een ver-
hoogd risico op zorgmijden:

WIE ZIJN ZORGMIJDERS?

Naar aanleiding van de verdiepende interviews kunnen we de 
groep statushouders en de groep mensen met een licht verstan-
delijke beperking nog toevoegen.

Binnen deze deels overlappende groepen zijn de zorgwekkende 
zorgmijders te vinden. Deze groep zorgmijders is al bekend bij 
meerdere instanties. Binnen deze groep gaat het om complexe en 
meervoudige problematiek (zoals bijv. psychiatrische - of versla-
vingsproblemen). Daarom zijn zij vaak al in beeld. 

Het is in de praktijk lastig om zorgmijders te vinden die niet al 
in beeld zijn. Zorgmijden heeft een negatieve bijklank, maar het 
hoeft niet altijd problematisch te zijn om af te zien van zorg. Het 
kan immers ook zorgen voor een remmend effect op de sterk 
groeiende kosten voor professionele zorg. 

De groep zorgmijders die nog geen problemen veroorzaken maar 
wel kwetsbaar zijn, is het onderwerp van dit onderzoek. 

• Lager opgeleiden  
• Niet-werkenden en/of uitkeringsgerechtigden 
• Mensen die gescheiden zijn 
• Alle groepen met een niet-Nederlandse achtergrond 
• Jongeren van 18 - 34 jaar 
• Jongeren die 18 worden en onder begeleiding van jeugdzorg  
  waren 
• Mensen met psychische aandoeningen 
• Ouderen, risicogroep is 75+ 
• Mensen die wonen in wijken met achterstand 
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De doelgroepen waarin de zorgmijders zijn te vinden, zijn divers. 
Er zijn verschillende manieren die elkaar goed kunnen aanvullen, 
om hen te vinden. Informatie delen speelt daarin vaak een rol. Dit 
is aan strenge privacywetgeving gebonden.

1. Via een laagdrempelig signaleringsnetwerk 

Een laagdrempelig signaleringsnetwerk verzamelt informatie 
of meldingen uit de buurt van maatschappelijke ketenpartners, 
mantelzorgers of bewoners (bijvoorbeeld over schulden of ver-
vuiling). 

Voorbeeld: Het Leger des Heils wordt ingeschakeld als ketenpart-
ner in het oppikken van signalen. Uit een verdiepingsslag komt 
naar voren dat geïnterviewden mogelijkheden voor verbetering 
zien in het signaleren. Zo kan bijvoorbeeld een woningcorporatie 
meer worden ingezet in het doorgeven van signalen of is er ver-
betering mogelijk in het oppakken van de gegeven signalen of de 
communicatie hierover. 

HOE ZIJN ZORGMIJDERS TE VINDEN?

SIGNALEREN, ZOEKEN, DATA----ANALYSE & DREMPEL VERLAGEN
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2. Door op zoek te gaan 

Het zelf (door sociale wijkteams) actief op zoek gaan, is een an-
dere methode om zorgmijders op te sporen. Bijvoorbeeld door 
aan te bellen of bepaalde plekken te bezoeken (zoals daklozen 
in leegstaande panden). Na het signaleren maakt men contact 
met de zorgmijder. Team bemoeizorg in Tilburg is een goed voor-
beeld van deze methode, die aanvullend kan zijn op de sociale 
wijkteams. 

3. Met behulp van data 

(Potentiële) zorgmijders kunnen ook in kaart gebracht worden 
door het beter benutten en koppelen van data. Denk hierbij aan 
bestaande gegevensbronnen, zoals het Huisartseninformatiesys-
teem (HIS), of via geaggregeerde data uit verschillende bronnen. 
Dit laatste kan ook op wijkniveau. Zoals de voor de G4 ontwikkel-
de monitor op basis van de OGGZ ladder of indicatie methoden 
zoals de zelfredzaamheidmatrix of Omaha System.

4. Zorg laagdrempelig maken

Een van de redenen van zorgmijden is de complexiteit van het 
zorglandschap. Door de zorg laagdrempeliger en toegankelijker 
te maken, komt de zorgmijder eerder in beeld. Dit kan bijvoor-
beeld door de inzet van de cliëntondersteuner of via een meer 
doelgroepgerichte benadering. 
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Kwetsbare mensen ontberen veelal een sociaal netwerk. Een 
meer samenredzame samenleving, waarin inwoners participeren, 
inwoners zelfredzaam zijn en inwoners elkaar ondersteunen, is 
van belang om zorgmijden te voorkomen. 

Voor zorgmijden is geen eenduidige oorzaak. Een van de factoren 
die wel in veel gevallen meespeelt is het gebrek aan vertrouwen 
in instellingen. Als zorgmijders zijn gevonden, dan is een persoon-
lijke benadering nodig om in contact te komen en het vertrouwen 
in de reguliere zorg terug te winnen. De kern ligt bij de wijkteams, 
waar inmiddels een aantal jaren ervaring mee is opgedaan.

Ter ondersteuning van de wijkteams en hulpverleners, die de cli-
enten weer (terug) verwijzen naar de reguliere zorg, zijn de zelf-
redzaamheidmatrix en Omaha System ontwikkeld. Deze metho-
dieken ondersteunen de professional om goed te bepalen waar 
ondersteuning nodig is en eigen regie te bevorderen. Een bijko-
mend voordeel van het gebruik van deze methode is dat deze in-
gezet kan worden om het resultaat van inspanningen te monito-
ren. 

PERSOONLIJKE BENADERING EN 
VERSTERKEN SAMENREDZAAMHEID 

belang van benadering & samenredzaamheid
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Ook oorzaken buiten de zorgmijder zelf kunnen aangrijpingspun-
ten bieden voor een aanpak om meer grip te krijgen op zorgmij-
den: 

• Financiële drempels verlagen 
• Verkokering en bureaucratie verminderen
• Informatievoorziening verbeteren 
• Andere sturing vanuit zorgaanbieders

Bij drie gemeenten hebben we hierop een verdiepingsslag ge-
maakt. Met Zaanstad hebben we gesproken over de wijze waarop 
deze gemeente aan de slag is gegaan met het meten van zelfred-
zaamheid. Het gesprek ging ook over de mogelijkheden om zorg-
aanbieders op een andere wijze aan te sturen. Met de gemeente 
Lingewaard is gesproken over de  wijze waarop zij een slag ge-
maakt hebben in het “ontschotten” en samenwerken. En met het 
gezondheidscentrum De Bilt is gesproken over het opsporen van 
kwetsbare ouderen.  

ANDERE AANGRIJPINGSPUNTEN OM 
ZORGMIJDEN TEGEN TE GAAN 
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1. Minder meldpunten, meer samenwerken om beter te signale-
ren

Evalueer met partijen de huidige wijze van signalering met als 
doel het signaleringsnetwerk verder te verbeteren. 

Voorbeelden van evaluatievragen zijn: Zijn alle partners opgeno-
men in het signaleringsnetwerk? Kunnen er meldpunten gebun-
deld worden?  

2. Een doelgroepgerichte benadering aanvullend op een wijkge-
richte benadering 

Ga na waar een doelgroepgerichte aanpak van risicogroepen zin-
vol kan zijn en hoe dit de wijkteams kan voeden om in contact te 
komen met (potentiële) zorgmijders. 

Start daarbij met goed vindbare doelgroepen, zoals de kwetsba-
re ouderen en het tijdig in kaart brengen van de jongeren die in 
jeugdzorg zitten en 18 jaar worden. 

OPLOSSINGSRICHTINGEN
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Start nu met het evalueren van de samenwerking tussen huisart-
sen, gemeenten en psychiatrie. Inventariseer waar mogelijkheden 
liggen in het herkennen van psychische problemen en verbeteren 
van de zorg voor mensen met psychische problemen. 

3. Persoonlijke benadering en uitgaan van eigen kracht  

Bespreek de huidige aanpak en maak indien nodig meer ruimte 
voor het voeren van meerdere gesprekken, gericht op het opbou-
wen van vertrouwen, het houden van een vinger aan de pols. 

Evalueer met de sociale wijkteams of men in voldoende mate kan 
beschikken over de benodigde expertise en of het nodig is om 
de succesvolle werkwijze van bemoeizorg (aanbellen, vertrouwen 
winnen) te incorporeren in de werkwijze. 

Bespreek hoe en of het gebruik van een methodiek zoals de zelf-
redzaamheidmatrix in de persoonlijke benadering voor het be-
palen van zelfredzaamheid meerwaarde heeft. Zet hierop in en 
maak hierover afspraken met zorgaanbieders. 

4. Sturen van zorgaanbieders, zorg voor data 

Organiseer dat zorgaanbieders gaan rapporteren over de gele-
verde prestaties, de geleverde zorg, de toename in zelfredzaam-
heid en het aantal mensen dat gestopt is met zorg. Bespreek ook 
de oorzaak en eventueel mogelijke oplossingen bij het stoppen 
met zorg.  

Overweeg of wijkgerichte analyse zinvol is voor het ontwikkelen 
van beleid en doelgroepgerichte communicatie. 

5. Versterken van de samenredzaamheid in de buurt, met vrijwil-
ligers en mantelzorgers 

Stimuleer initiatieven gericht op het vergroten van de samenred-
zaamheid in buurten en wijken, versterk de mantelzorger en over-
weeg het aanspreken van burgers op wederkerigheid. 
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6. Betere informatievoorziening 

Ga na wat de mogelijkheden zijn om het zorglandschap minder 
complex te maken (minder meldpunten, minder aparte loketten, 
vraag gestuurde frontoffice, heldere website en/of eenvoudige 
apps). 

Betrek burgers bij het beoordelen van informatie van bijvoorbeeld 
de website en maak samen met burgers een verbeterplan om de 
vindbaarheid te vergroten. 

Kijk daarbij ook of er bij andere gemeenten goede voorbeelden 
zijn te vinden en benut daarbij gegevens uit onderzoek. Vraag bij-
voorbeeld of de burger tevreden is over de wijze waarop hij ge-
informeerd is over de hoogte van de eigen bijdrage en eventuele 
wijzigingen daarin.

AICOM & ZORGVOORKENNIS
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In Zorg voor Onderzoek hebben AICOM en ZorgvoorKennis de 
krachten gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij vraag-
stukken in het sociaal domein. Denk hierbij aan:

• het uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek:
• het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek;
• het vervullen van de rol als sparringpartner;
• het leiden van veranderprojecten.

Dit past binnen de missie van AICOM, om organisaties en profes-
sionals verder te ontwikkelen. Zowel in de zorg als in het maat-
schappelijk domein. Daarbij stelt AICOM de menselijke maat cen-
traal en werken wij vanuit het perspectief van de gezondheid en 
kwaliteit van leven. In de brochure vindt u meer informatie.

Voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek of een vrij-
blijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Gea 
van Oortmarssen. 
Mailadres: gea@aicom.nl of mobiel: 06 - 33984250.

OVER AICOM EN ZORGVOORKENNIS
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