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Remedie voor de kwetsbare burger: OGGZ of sociaal-medische zorg? 

 

Igor van Laere 

  

“We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless.  

The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty.  

We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.” ― Mother Teresa 

  

Moeder Teresa observeert een zieke patiënt, stelt haar diagnose en schrijft huiswerk voor. De 

zieke patiënt betreft de mens en zijn gedoe, diens armoedig gedrag. De patiënt lijdt aan 

levensbedreigende kwalen; ‘unwanted, unloved and uncared for’ of wel anderen uitsluiten, 

liefdeloosheid en zelfzorg. De diagnose luidt: sociale, emotionele en geestelijke armoede. Het 

voorgeschreven huiswerk betreft hen die de kwetsbare burgers kunnen wijzen en steunen. Ligt 

de remedie verborgen in de OGGZ of sociaal-medische zorg?  

 

Openbare worsteling  

Tot een kwart eeuw geleden bleek de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet openbaar 

genoeg. Zij kreeg er de letter O voorgezet en plots was ze daar; de Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (OGGZ). Hoewel ik een kwart eeuw meedraai in de publieke 

gezondheidszorg, en specifiek voor de kwetsbare medemens, ik heb tot op de dag van 

vandaag geen helder idee wie en wat deze O moet beter maken.  

Wie de rapporten over en vanuit de OGGZ leest kan een worsteling met het aanwijzen van 

doelgroepen en hun problemen enerzijds, en de aard en omvang van de helpers en 

organisatiestructuur, en de inhoudelijke, wettelijke en financiële kaders anderzijds, niet zijn 

ontgaan. Het overzicht ontbreekt; wie met welke problemen waar bereikt moet worden, welke 

helpers met welke houding en instrumenten op pad moeten worden gestuurd, welke gegevens 

genoteerd en gemeten moeten worden, wat het resultaat van in de inspanningen moet zijn, en 

wat de zorg moet kosten.  

Als gevolg van het ontbreken van heldere kaders, van wat de toegevoegde O tot OGGZ dient 

te zijn, waart door ons land een waarachtige ‘outreach-tsunami’. Op zoek naar de kwetsbare 
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burger. Talloze zorgteams, met ingewikkelde namen en afkortingen, struinen als een taskforce 

straat en wijk af om fragmentzorg te bieden. In het marktveld van de kwetsbare burger gaat 

het zonder uitzondering om sociaal-medische zorg waarvoor men sociale en/of 

verpleegkundige hulp inzet om complexe tri-morbiditeit (problemen van verslaving, geest en 

lichaam) te benaderen. Ondanks de extreem hoge ziektelast en vroegtijdige sterfte wordt voor 

de OGGZ doelgroep nauwelijks structurele en voltijds inzet van artsen ingezet, waardoor de 

medische zorg voor deze mensen marginaal en onvolledig is verantwoord. De geneeskundige 

armenzorg is van het toneel verdwenen. De realiteit van de dagelijkse praktijk gebiedt medici 

om op het podium te verschijnen. Weliswaar vrijwillig, want voor de OGGZ doelgroep is de 

geboden medische zorg per gemeente afhankelijk van een paar enthousiaste artsen die op hun 

beurt bij gemeenten, verzekeraars en hulpinstellingen moeten bedelen om tijd, inspanningen 

en onkosten vergoed te zien. 

 

In de ‘bodemzorg’ komt de dokter dan ook altijd te laat; ad hoc, bij signaal of in crisis. Of om 

een ingewikkeld indicatieformulier in te vullen voor het aanwijzen van kostbare zorg 

waarvoor de dokter zelf in een eerder stadium preventief sociaal medisch had moeten 

adviseren. In de praktijk hoor ik zeggen dat dokters te duur zijn. Voor wie? Zo was 

bijvoorbeeld in mijn beginjaren als straatdokter een directeur van een woningcorporatie twee 

GGD artsen waard, thans kan men voor één directeur drie tot vijf GGD artsen inzetten.  

Of men de uiterst kostbare zorg die te laat komt nu ACT, bemoeizorg, CTI, FACT  of OGGZ 

noemt, het gaat bij alle mensen die men tot de doelgroep wil rekenen om sociaal-medische 

zorg. Het maakt hierbij niet uit of men vanuit een GGD, GGZ of de Verslavingszorg erop uit 

trekt om eerst de sociale basis te laten repareren om daarna aan medisch begeleiden te kunnen 

gaan beginnen. Voor het medisch begeleiden van de OGGZ doelgroep heeft de dokter een rol 

en verantwoordelijkheid naar eigen inzicht, en wordt onderwijs en wetenschap beperkt 

verbonden aan en gevoed door de praktijk. De OGGZ komt langzaam boven drijven in 

academische werkplaatsen voor de publieke gezondheidszorg. In deze werkplaatsen ligt het 

accent te beperkt op de helpers in het veld. Academisch denkwerk is dan ook nodig om de 

taken en verantwoordelijkheden van maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen 

voor de kwetsbare burger te kunnen gaan ontwikkelen.  

 

 

 



3 

 

Hulp zonder grenzen  

Intussen dient de praktijk en de markt zichzelf. De uittrekkende teams met elk hun eigen 

bodemproduct, waarvoor zelfs deze helpers minuten moeten beschrijven om hun product 

betaald te zien, geestelijk armoedig kan men het niet maken, raken de helpers verdwaald in 

het marktwoud van instellingen en voorzieningen. Zij zoeken elkaar overwegend digitaal op 

via de sociale kaart en per e-mail. Er is amper tijd voor persoonlijk contact en vriendschap. 

Het gevolg is dat iedereen op eigen houtje van alles doet en registreert, en onduidelijk binnen 

welke grenzen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is begrensd in macht en mens, en 

handelt noodgedwongen bij signaal of na een ramp. Dit alles draagt bij aan een OGGZ zonder 

grenzen.  

Het aanbod zoals geboden in de OGGZ praktijk vind ik vergelijkbaar met klassieke 

ontwikkelingshulp. Men snelt te hulp met nauwelijks straatkennis, sociaal-medische scholing 

en onderbouwde systematiek bij de benadering van de kwetsbare burger, en het leren 

organiseren van benodigde preventieve zorg. De helper in het veld kan men dit niet 

aanrekenen, deze wil hulp bieden en zien dat het met de kwetsbare burger beter gaat. Maar het 

is in deze omstandigheden onrechtvaardig en onprofessioneel om naar de kwetsbare burger te 

wijzen en deze een zorgwekkende zorgmijder te noemen. Wie wijst en straft, kijkt niet naar 

zichzelf.  

 

Systeemgrijpen  

Wie met de feiten overhoop ligt grijpt naar het systeem, sprak Goethe. Tot mijn verdriet heb 

ik de diagnose ‘systeemgrijpen’ de afgelopen kwart eeuw in toenemende mate moeten stellen. 

Verdriet? Ja. De mens en diens sociale en medische noden blijven nagenoeg dezelfde. Doch 

de bedrijfsmatige geldingsdrang van beleidsmakers, geldschieters en in hun kielzog de 

managers in organisaties voor wonen, welzijn en zorg, neigt buiten het spoor te raken en 

verandert met het weer. Zij zijn meer doende met vergaderen over regels en infrastructuur, 

geld en zelfzorg van eigen partij of organisatie, dan dat men werkelijk aandacht heeft voor de 

mens en zijn gedoe, de feiten.  

Lees de missie en visie van organisaties. Bestudeer de kleurrijke jaarverslagen. De ziel, de 

inhoud, voor wie en wat de organisatie ooit bedoeld was, banjert in het gunstige geval in de 

marge. Of er wordt kostbaar onderzoek ingezet, verricht door derden, om gemiste kansen en 

aanbevelingen in kaart te brengen. Kansen die bij de helpers op de werkvloer genoegzaam 
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bekend zijn, maar wijken voor het ‘product’ en tijd- en handelingschrijven voor een prestatie 

zonder inhoud.  

Een eenvoudige en heldere sociaal-medische monitor ontbreekt en daarmee de 

inspanningsresultaten en de grenzen van de publieke liefdadigheid. Voor elk detail en 

probleem een apart formulier en monitor, doch de sociale en medische kennis blijft 

verscholen in aparte werelden, of komt mondjesmaat en versnipperd boven uit onderzoek 

achteraf, verricht door derden. Daarnaast versterkt wantrouwen het schuilen achter en 

schermen met privacy regels, waarmee het slaan van bruggen tussen organisaties en naar de 

wetenschap wordt belemmerd. Wie wordt beter van privacy als het gaat om publieke zorg?  

Intussen stijgen de kosten voor wonen, welzijn en zorg. Er moet gesnoeid worden. De 

kwetsbare burger verkeert chronisch in een financiële crisis. De klappen leggen drie maal 

armoede (sociaal, emotioneel en geestelijk) nog meer bloot. Toenemend tonen bewindslieden 

zich geschokt over gebeurtenissen buiten de Tweede Kamer omdat de verantwoordelijken het 

niet weten of het belang of de ernst niet kunnen inschatten, en daardoor informatie niet of te 

laat naar buiten brengen. Deze top-van-de-ijsberg-gebeurtenissen zijn niet zelden het gevolg 

van het uitsluiten van anderen, liefdeloosheid en zelfzorg. Men stelt Kamervragen over 

sociale, emotionele en geestelijke armoede, aan de lopende band. Mag wat kosten. Wie vraagt 

moet de harde realiteit en de feiten kennen, en met het antwoord raad weten.  

 

OGGZ lading  

Een probleem benoemen is de richting van de oplossing wijzen. Ik heb bezwaar tegen de term 

OGGZ en daarmee de lading en invulling ervan. Zover ik het OGGZ-veld begrijp gaat het om 

kwetsbare burgers en problemen waarvoor diverse disciplines nodig zijn, om hen te 

begeleiden en problemen te verzachten. Voorts zijn er termen in de bodemzorg als multi-

problem cliënt of gezin, complexe psychosociale problemen, dubbele diagnose en 

zorgwekkende zorgmijder. Geen van de termen dekt de lading van het onverzorgde en de 

richting van de benodigde zorg. Mijn bezwaren tegen de term OGGZ zijn als volgt. 

 

Praktisch bezwaar 

In de OGGZ staat de G van Geestelijke op de voorgrond, terwijl in de OGGZ praktijk de 

psychiater overwegend op de achtergrond beschikbaar is. Deze heeft een consultatieve 

inbreng, participeert in een casuïstiek bespreking, hooguit een paar uur in de week, maar 

zelden voor het voltijds meedraaien in de OGGZ praktijk om patiënt en zorg (op 
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populatieniveau) te leren schouwen, verder dan de (individuele) zorg voor de geest. 

Bovendien verwijst de psychiater voor een stethoscoop naar de huisarts, die op zijn beurt 

zelden aan tafel zit om de zorg voor de kwetsbare burger structureel te helpen delen.  

De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet gissen naar de omvang en aard van mensen die 

door de OGGZ (of FACT-teams) bereikt dienen te worden. Normen voor de kwaliteit van de 

OGGZ moeten ontwikkeld worden. Inhoudelijk bruikbare gegevens uit de OGGZ praktijk, om 

een basis voor de normering te leggen, groeien maar zijn nog altijd te beperkt. Wie hiervoor 

verantwoordelijk is en het initiatief moet nemen is mij niet bekend; GGD, GGZ, gemeenten, 

RIVM, Ministerie van Volksgezondheid?  

 

Inhoudelijk bezwaar 

Hoewel de GGZ als vertrekpunt van de OGGZ te boek staat, naast psychiatrische stoornissen 

en verslavingsproblematiek, beperken de stapelende sociale en lichamelijke problemen de 

kwaliteit en duur van leven van de OGGZ doelgroep significant. Sociale en lichamelijke 

problemen zijn die problemen waarvan we niet willen dat ze optreden, waarvoor we chronisch 

intensieve en kostbare zorg moeten inzetten. Voorts heb ik nog nooit een dubbele diagnose 

patiënt ontmoet zonder sociale en lichamelijke problemen, waarmee de term dubbele diagnose 

meer zegt over het aanbod dan de benodigde zorg. Armoedige taal belemmert de lading en de 

invulling van de bodemzorg.  

 

Hulp achter de feiten  

Voorts moet ik stellen dat de OGGZ gaat over hulp achter de feiten. Dit brengt mij bij de 

preventieve gezondheidszorg, het bord van een GGD. Het begint met de jeugd en het 

identificeren van gezinnen en kinderen die kwetsbaar zijn voor het stapelen van die 

problemen die zonder bemoeienis van buiten daadwerkelijk gaan oplopen, escaleren en aan 

zichzelf en/of de omgeving schade gaan toebrengen. Met vroegtijdige bemoeizorg voor 

kwetsbare gezinnen valt winst te halen.  

In de praktijk zien we dat de OGGZ achteraan begint, bij volwassenen die via een willekeurig 

noodsignaal in beeld raken. Bij deze volwassenen is schadebeperking en stabilisering 

waarschijnlijk het hoogst haalbare. Voor hen die langdurig dakloos dwalen is palliatieve en 

terminale zorg het aanbod. Men moet eerst dakloos raken alvorens men spreekt van sociaal-

medische zorg?  
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De GGD jeugdgezondheidszorg (JGZ) begint tijdens de zwangerschap en biedt alle kans om 

bij te dragen aan de benodigde kennis om de aard en omvang van kwetsbare volwassenen en 

hun risicokinderen in kaart te brengen en volgen. JGZ dient zich vooral te richten op de 

kwetsbare ouders en dossiers koppelen aan hun risicokinderen. Deze kinderen krijgen nooit 

een kans zolang hun kwetsbare ouders onverzorgd blijven. Kennis en ervaring uit de 

bemoeizorg voor wonende volwassenen en zwervenden komen hier van pas.  

Eenmaal volwassen kennen we bijvoorbeeld een groep burgers, zoals alleenstaande 

laagopgeleide mannen in de bijstand, die langdurig mogen bewijzen dat zij niet in staat zijn 

om zelfstandig hun onderdak, inkomen en bezigheden te kunnen behouden en/of verkrijgen. 

Ondanks talloze signalen aan diverse loketten weten deze mannen schulden te organiseren en 

onderdak te verliezen. Na een zwerftocht, in ongemak, angst, eenzaamheid en bedreigde 

gezondheid, en het passeren van een nog groter aantal loketten, mogen zij begeleid gaan 

wonen in de maatschappelijke opvang. Hoeveel van deze mannen waren eens als kind uit een 

zogenoemd multi-problemgezin bekend bij de jeugdgezondheidszorg? Dakloos worden doe je 

door uitsluiting, liefdeloosheid en zelfzorg van naasten.  

“Ik ben een goede huishoudster, als een man van me wegloopt houd ik het huis” ― Zsa Zsa 

Gabor 

 

De kwetsbare burger en de helpers in de bodemzorg zien zich geconfronteert met een 

chronische openbare worsteling met het benoemen, invullen en betalen van de zorg die zij 

nodig hebben. Praktijk, onderwijs, wetenschap en beleid zouden structureel en integraal 

moeten bijdragen aan de ontrafeling van de feiten over de mens en zijn gedoe. Tijdens de 

worsteling zien we in elke gemeente, wijk, organisatie en zorginstelling een waaier van 

reacties en richtingen. Met goede bedoelingen brengt elke gemeente en organisatie een 

nieuwe pilot, een proeftuin of krachtwijk naar eigen believen. Een wijkgerichte aanpak juich 

ik toe, met de inzet van sociale en medische helpers die het vertrouwen van de kwetsbare 

burgers weten te winnen en competent zijn om op een structurele wijze de sociaal-medische 

problematiek te benaderen. Persoonlijke ontmoeting tussen de sociale en medische helpers is 

nodig om gericht hulp te kunnen vragen. Voor de kwetsbare burger en het hulpnetwerk is het 

van belang om te weten wie de baas is. Wie is verantwoordelijk is voor het zorgplan, zowel 

voor de inhoud als de uitvoering? Sociaal-medisch leiderschap moet bijdragen aan preventie 

van versnippering en overlap van communicatie, hulpinzet, registratie en declaratie.  
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Het is voorts van belang dat helpers gedurende het werk de realiteit in kaart brengen en 

beschrijven; waarbij de accenten dienen te liggen op de kenmerken en problemen van de 

kwetsbare burger enerzijds en het proces en tijdspad van signaal tot uitgevoerd zorgplan 

anderzijds. Evaluatie moet aantonen of het subjectief en objectief beter gaat met de kwetsbare 

burger, en wat de zorg moet kosten. Hopelijk krijgen de kaders en normen, voor de richting en 

de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare burgers, de kans zich te ontwikkelen met de 

overheveling van gelden uit de landelijke AWBZ pot naar de gemeentelijke WMO pot, en 

wordt de brug tussen praktijk, onderwijs en wetenschap geslagen om gemeenten hierbij te 

ondersteunen. Zeker in tijden van vermeende schaarste is helderheid over taken, 

verantwoordelijkheden en financiële ruimte geboden. Juist voor kwetsbare burgers en helpers 

in de bodemzorg moet men duidelijke en eenvoudige taal spreken. 

 

Tot dusver heb ik geprobeerd een ‘zorgschouw’ te verrichten van de praktijk, onderwijs, 

wetenschap en beleid rondom de OGGZ. De wijsheid en oplossingen heb ik niet in pacht. Ik 

mag spreken uit ervaring met het leven op straat, ontmoetingen met kwetsbare wonende en 

dakloze burgers, hulpverleners, wetenschappers en beleidsmedewerkers, en hun problemen. 

Er is geen betere proeftuin, voor de observatie van signalen die kunnen duiden op sociale en 

medische problemen, dan de eigen leefomgeving. Er gaat niets boven een huisbezoek. Victor 

Hugo zei niet voor niets: ‘toon mij hoe u woont en ik weet wie u bent’.  

Net als in ontwikkelingslanden moeten we voor de kwetsbare burger de zorg gaan brengen. 

Wie zorg laat halen krijgt nooit de zwaksten aan de poort. Met kostbare producten als postbus 

51 spotjes, gemeentefolders en reclames van zorgverzekeraars gaan we het niet redden.  

De echte ‘producten’ die hulpverleners kunnen bieden zijn een huisbezoek, persoonlijk 

contact, in rust de tijd geven, luisteren, vertrouwen winnen, eenvoudige en duidelijke taal 

spreken, bereikbaar zijn en afspraken nakomen.  

 

´The primary determinants of disease are mainly economic and social and therefore its 

remedies must also be economic and social. Medicine and politics cannot and should not be 

kept apart´ ― Geoffrey Rose 
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Sociaal medische zorg  

Nederland heeft een rijke historie als het gaat over tweedeling in de zorg. In positieve zin is er 

sinds eeuwen aandacht voor de armen en minder bedeelden. De tweedeling betreft armenzorg 

en rijkenzorg. Van oudsher staat geneeskundige armenzorg op het bord van de GGD. Het 

bord is vervangen door ingewikkelde namen en afkortingen zodat niemand het meer kan 

lezen. Er zijn producten binnengehaald, of door de buitenwereld binnen geduwd, die burgers 

en hulpverleners niet herkennen of kunnen vinden. Met het stijgen van de welvaart, en het 

verdwijnen van de term geneeskundige armenzorg, is de aandacht voor en ontwikkeling van 

de armendokter, en diens sociaal-medische praktijk, onderwijs en wetenschap, naar de marge 

verplaatst.  

Intussen zijn gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen voor welzijn en zorg toenemend 

verantwoordelijk om het vangnet te versterken ter preventie en reductie van sociaal-medisch 

verval van burgers, van wieg tot graf. De behoefte aan preventieve en curatieve begeleiding 

van de kwetsbare burger is evident. Zie onder meer de berichten over de economische crisis, 

algemene bezuinigingen, versobering van arrangementen voor welzijn en zorg, oplopende 

werkloosheid, financiële armoede, schulden, voedselbanken, huisuitzettingen en dakloosheid. 

Sociale diagnosen sturen de public health agenda voor de kwetsbare burger. Zij reikt verder 

dan het in de publieke gezondheidszorg vertrouwde aanbod en de boodschap voor het 

algemeen nut rondom roken, alcohol, depressie, overgewicht, diabetes en hartvaatziekten. Zij 

reikt verder dan het klassieke GGD praktijkaanbod voor jeugd, infecties, verdwaalde 

volwassenen, arrestanten en lijken. Zij reikt verder dan de thema’s in de academische 

werkplaatsen publieke gezondheid. De kwetsbare burger vraagt kennis van de realiteit en de 

sociaal-medische zorg.  

Wie is de kwetsbare burger? 

Het blijkt lastig te bepalen voor welke burger met welke problemen we het vangnet moeten 

vasthouden. De definitie van de kwetsbare burger en het aanwijzen van doelgroepen wordt 

door de realiteit bepaald en is afhankelijk van onder meer geografische, economische, 

culturele, sociale en politieke omstandigheden. Zo werkt bijvoorbeeld eenzijdig en beperkt 

beleid fragmentzorg of rijkenzorg in de hand, waardoor er groepen burgers en buitenlandse 

gasten buiten de boot vallen. Het longitudinaal signaleren en beschrijven van de kwetsbare 

burger en diens problemen moeten de definitie en de richting van zorg bepalen en gaande de 

koers bijsturen.  
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Wat is sociaal medische zorg? 

De reguliere medische zorg biedt aanbod gestuurde hulp. Het gaat hierbij om de patiënt die 

zelf naar de arts toegaat om advies te halen, om er beter van te worden. De patiënt vraagt en 

kan uit het zorgaanbod kiezen. In de sociaal medische zorg voor de kwetsbare burger gaat het 

anders. Daar dient de armendokter de hulpvraag te formuleren voor de patiënt die niet in staat 

is zijn eigen sociale en medische problemen te overzien en zichzelf en/of de omgeving schade 

berokkent. Het gaat om de vraag die door de patiënt en de reguliere zorg niet eerder is gesteld. 

Voor de kwetsbare burger, ongeacht diens verblijfplaats, dient de arts zijn advies te gaan 

brengen; naar de patiënt, diens mantel en het hulpnetwerk. De arts volgt zijn eigen advies op 

en ziet toe dat de zorg werkt; als zorgregisseur voor kwetsbare kinderen en volwassenen. 

Remedie voor de kwetsbare burger 

De kwetsbare burger vraagt integrale hulp van maatschappelijk werk, verpleegkundige en arts 

dichtbij. Sociale hulp voor onderdak, inkomen en bezigheden, en medische hulp voor 

problemen van verslaving, geest en lichaam. Bij de kwetsbare burger zijn sociale en medische 

problemen verweven. Ik ben tegen apartheid als het gaat om geïsoleerde werkplaatsen, 

scholing en wetenschap voor hulpverleners die zich bekommeren om de kwetsbare burger.  

Voor de kwetsbare burger gaat mijn persoonlijke remedie uit naar de academische werkplaats 

in de wijk, de monitor en het beleid: 1) In elke centrumgemeente een leerstoel van de straat, 

om in de meest kwetsbare wijken integraal het ambacht, de normen en de kwaliteit van de 

sociaal-medische zorg te helpen neerzetten, ontwikkelen en uitdragen; 2) Een monitor (tabel 1 

als voorbeeld) verzorgd door het Centraal Bureau voor de Sociaal Medische Statistiek (CB-

SMS), gevoed door een bureau in elke centrumgemeente, om de kwetsbare bevolking en 

benodigde zorg in kaart te brengen; 3) Een Ministerie van Sociaal Medische Zaken 

(MinSMZ), te vormen door een fusie van de ministeries voor volkshuisvesting, sociale zaken 

en volksgezondheid, om de kwetsbare bevolking integraal te dienen.  

 

Moeder Teresa observeert een zieke patiënt, stelt haar diagnose en schrijft huiswerk voor. Het 

voorgeschreven huiswerk betreft hen die de kwetsbare burgers kunnen wijzen en steunen. Ligt 

de remedie verborgen in de OGGZ of sociaal-medische zorg?  

 

Dr. Igor van Laere, sociaal geneeskundige armenzorg 

igorvanlaere – social medical care consultancy; ivlaere@gmail.com  

mailto:ivlaere@gmail.com
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Tabel 1: Sociaal medische monitor voor de kwetsbare burger*  

 

DEMOGRAFIE  
Naam  Geslacht  

Adres  Geboortedatum  

Postcode  Geboorteplaats  

Woonplaats  Geboorteland  

Burger Service Nummer (BSN)  Etnische herkomst  

 

SOCIALE PROBLEMEN  

 

MEDISCHE PROBLEMEN  

Onderdak  Verslaving  

Onafhankelijk (eigenaar-bewoner / huur contract op naam)  Alcohol  

Begeleid wonen (pension / kliniek / gevangenis)  Drugs (tabak, cannabis, cocaïne, heroïne, speed, pillen)  

Dakloos (duur dakloosheid en bron:)  Gokken  

Huisuitzetting door huurschuld (sociale sector / privé sector)  Geestelijke gezondheid  

Relatieproblemen, weggestuurd of zelf vertrokken  Psychotisch, verward, bizar  

Huisuitzetting door huurschuld tijdens uitzitten gevangenisstraf  Brutaal, agressief, gedragsstoornis  

Huisuitzetting door extreme overlast  Lethargisch, altijd moe, somber, depressief  

Overige redenen (verlaten van een kliniek)  Cognitieve stoornissen / beperkte intelligentie  

Inkomen  Lichamelijke gezondheid  

Identiteitskaart, registratie bevolkingsregister, (post) adres  Zelfverwaarlozing (body mass index)  

Inkomen uit legale arbeid / illegaal / geen (schulden)  Gebitsproblemen  

Uitkering werkloosheid / arbeidsongeschiktheid  Chronische problemen longen  

Zorgverzekering  Hart-vaat ziekten / hoge bloeddruk  

Bezigheden  Lever cirrose  

Doublures lagere school / spijbelen en uitval middelbare school  HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculose  

Hoogste diploma (laag, midden, hoog)  Kanker  

Werkervaring / dagbesteding / contacten politie en justitie  Diabetes  

Sociaal netwerk familie / vrienden (contact gegevens)  Epilepsie  

 

STERFTE  

 

ONNATUURLIJKE DOOD  

Datum van overlijden  Overdosis / intoxicatie  

Dag in de week van overlijden  Zelfdoding / moord  

Tijdstip van overlijden  Accident / trauma  

Vindplaats van overlijden  NATUURLIJKE DOOD  

Woonstatus bij overlijden  Hart en vaten  

Longen 

Kanker 

Anders  

 

 
* Een overzicht op kwetsbare burgers en de dynamiek tussen de verschillende fasen van sociaal medisch verval bevat de volgende gegevens: 

demografie, drie sociale domeinen: onderdak – in relatie tot de setting en de wijze waarop mensen dakloos raken en de duur van dakloosheid 

- , inkomen en bezigheden; drie medische domeinen: verslaving, geest en lichaam, en sterfte naar (on)natuurlijke doodsoorzaken. De sociale 

en medische problemen zijn gebaseerd op die problemen die chronische en kostbare begeleiding vergen en waarvan een significant verhoogd 

sterfterisico bekend is. Bij de individuele toepassing van deze sociaal medische monitor in de praktijk dient de omvang en intensiteit van de 

in te zetten sociaal medische zorg te worden beoordeeld, ingezet, geregistreerd en gevolgd door professionals met kennis en ervaring met 

sociaal medisch verval. Bron: http://dare.uva.nl/record/325935 

 

 

 

http://dare.uva.nl/record/325935

