VERWARDE
MENSEN OP
STRAAT
De uitkomsten van een beeldvormend
onderzoek onder dak- en thuislozen in
de laagdrempelige opvang in twee
grote steden

Onderzoek van
Coline van Everdingen in opdracht van het Leger des Heils

Colofon
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen
in de laagdrempelige opvang. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft
opdracht gegeven tot dit onderzoek. Coline van Everdingen, arts Maatschappij en Gezondheid en
werkzaam bij Van Everdingen ZorgConsult, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek
en voor de inhoud van dit rapport. Het rapport weerspiegelt niet automatisch het standpunt van de
opdrachtgever, omdat het door een onafhankelijke onderzoeker is gemaakt.
Met dank aan alle dak- en thuislozen en medewerkers in de laagdrempelige opvang die aan dit
onderzoek hebben meegewerkt!
Coline van Everdingen,
Arts Maatschappij en Gezondheid
20 november 2015

Van Everdingen ZorgConsult
Johan Kleinendreef 6, 6132 TP Sittard
+31 6 57358976
cve@vezc.nl
www.vezc.nl

Inhoud
Voorwoord

5

Samenvatting

6

1

Inleiding

8

2

Onderzoeksvragen

9

3

Lokale context

9

4

Aanpak

11

5

Resultaten

14

5.1 Wie gebruiken de laagdrempelige opvang?

14

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

14
14
15
16
18
19
22
24
25

5.2

Leeftijd en geslacht
Herkomst
Sociaal leven
Opleiding, werk en inkomen
Lichamelijke gezondheid
Psychische gezondheid
Verslaving
Autonomie
Veiligheid

Waardoor dakloos?

29

5.3

Wat is nodig voor herstel?

30

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

Hoofdprobleem
Eerste taxatie
Toeleiding en toegang
Huidige zorg
Welk onderzoek?
Welke ondersteuning en behandeling?

30
31
33
33
34
36

6

Analyse

40

7

Conclusies en aanbevelingen

47

Bijlagen

48

1
2
3

48
49
51

Begrippen en afkortingen
Onderzoeksverantwoording
Achtergrondinformatie over de onderzoeker

4 | Verwarde mensen op straat

Voorwoord

H

et Leger des Heils maakt zich al geruime tijd zorgen over verwarde mensen op straat en de
toename van het aantal incidenten (niet alleen geweldsincidenten maar ook bijvoorbeeld
suïcide of automutilatie). Het gaat om een nieuwe groep dak- en thuisloze mensen
met ernstige psychiatrische problematiek die zich in de laagdrempelige opvang steeds
duidelijker aftekent. Wie zijn deze verwarde mensen? Wat kenmerkt deze nieuwe groep? Wat is de
aard en de ernst van hun problemen? Deze vraagstelling is meegegeven aan de arts-onderzoeker van
Van Everdingen ZorgConsult bij het uitvoeren van een verdiepend beeldvormend onderzoek onder
dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Met als doel om meer zicht
te krijgen op wat nodig is om te voorkomen dat de groep verwarde mensen in de laagdrempelige
opvang terecht komt terwijl deze groep passende behandeling, hulp en bescherming nodig hebben,
passend bij hun verminderde en beperkte zelfredzaamheid.
In het eerste jaar na de transitie is alertheid geboden op uitvallers in het nieuwe stelsel van zorg- en
ondersteuning. We hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek een bijdrage leveren aan het voorkomen
van maatschappelijke teloorgang van mensen die op dit moment in hun verwardheid (nog) niet de
behandeling, hulp en bescherming krijgen die nodig is. Ook hopen we dat de uitkomsten, bevindingen
en aanbevelingen uit dit onderzoek worden betrokken bij de nog te maken beleidskeuzes inzake de
toekomst van Beschermd Wonen, de toegang tot de Wlz, de inrichting van de (Oggz)wijkverpleging/
wijkteams en de continuïteit van zorg na afloop van de forensische titel. De te maken beleidskeuzen
op deze gebieden zijn rechtstreeks van invloed op het kunnen bieden van de juiste plek en zorg aan
verwarde mensen. In de transformatie gaat het om het vinden van een nieuw (delicaat) evenwicht
voor de verminderd of niet zelfredzamen, een stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning
dat niemand buiten sluit en, waar nodig met doorzettingsmacht of bestuurlijke drang, passende zorg
kan worden afgedwongen.
Het Leger des Heils concludeert op basis van de praktijk in de laagdrempelige opvangvoorzieningen
en onderbouwt met dit onderzoek dat onder dak- en thuislozen zich een nieuwe groep verwarde
mensen bevindt waarvoor de laagdrempelige opvang vaak nog de enige plek is waar ze terecht
kunnen. Het onderzoek geeft een goed beeld dat het om mensen gaat met een combinatie van
psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking, die ‘uitbehandeld’ op straat en in
de laagdrempelige opvang terecht zijn gekomen. Deze onstabiele, onrustige en voor hen onveilige
setting doet geen recht aan wat zij nodig hebben. Het Leger des Heils kan en wil hen niet aan hun
lot overlaten en is graag bereid om in samenwerking met Ministeries, VNG en ketenpartners de
maatschappelijke teloorgang van verwarde mensen te voorkomen en op te lossen.
Envoy drs. Cornel Vader
Voorzitter Raad van Bestuur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen
in de laagdrempelige opvang dat in 2015 is verricht in opdracht van de Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg. Het onderzoek is uitgevoerd op de locaties voor de laagdrempelige
opvang van het Leger des Heils in twee grote steden in Limburg en Zuid-Holland. Een artsonderzoeker is verantwoordelijk voor de uitvoering en de rapportage. Er zijn in totaal 108 dak- en
thuislozen gezien. In het kader daarvan zijn een algemene en biografische anamnese afgenomen
en is een beoordeling gedaan op geleide van de CMH vragenlijst uit InterRAI. Op indicatie is in
aanvulling daarop gericht lichamelijk onderzoek gedaan of een SCIL of MMSE afgenomen. In het
kader van de analyse zijn de dossiers bestudeerd en met de eigen bevindingen vergeleken.
88% van de dak- en thuislozen in dit onderzoek is man, 12% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 43
jaar. 34% is buiten Nederland geboren. Het sociale netwerk om op terug te vallen is zwak. 89% is
alleenstaand. De helft heeft conflicten met familie of vrienden. Twee derde heeft nog een of twee
informele helpers, 30% heeft helemaal geen informeel steunsysteem meer.
Ook qua opleiding, werk en inkomen hebben dak- en thuislozen een kwetsbare positie. Zo heeft 50%
alleen basisonderwijs, speciaal onderwijs of helemaal geen onderwijs gevolgd. Slechts 39% heeft een
middelbare school diploma behaald. 54% heeft in het verleden weliswaar een jaar of langer gewerkt,
maar op dit moment heeft 80% geen werk. Slechts 4% heeft een baan in de reguliere arbeidsmarkt, de
overige 16% werkt met behoud van uitkering. 20% van de mensen in de laagdrempelige opvang had
ten tijde van het onderzoek nog geen inkomen of uitkering.
94% van de dak- en thuislozen vertoont het beeld van een psychiatrische stoornis, verstandelijke
beperkingen of een combinatie daarvan. Verslaving is de meest voorkomende psychiatrische stoornis
(67%). Andere groepen psychiatrische aandoeningen die veel voorkomen zijn cognitieve stoornissen
(29%), stemmingsstoornissen (20%), kinder- of puberteitsstoornissen zoals ADHD of autisme (19%);
psychotische stoornissen (17%) en stoornissen in de impulsbeheersing (5%).Veel mensen in de
laagdrempelige opvang zijn verward of gedeprimeerd. Zo heeft 53% zich in de afgelopen 3 dagen
bezorgd, rusteloos en ongemakkelijk gevoeld, 35% is de afgelopen 3 dagen prikkelbaar geweest en
45% heeft de afgelopen nachten niet goed geslapen. Bij 38% van dak- en thuislozen in dit onderzoek
zijn aanwijzingen gevonden voor verstandelijke beperkingen. Bij 60% is de cognitie voor dagelijkse
besluitvorming gestoord.
67% van de mensen in de laagdrempelige opvang heeft wel eens drugs gebruikt. De meeste
drugsgebruikers zijn actieve drugsgebruikers: 57% van de totale populatie heeft in de afgelopen
3 dagen of de afgelopen week drugs gebruikt. Een derde van de drugsgebruikers gebruikt alleen
softdrugs, de rest gebruikt ook harddrugs. Cannabis wordt het meest gebruikt, gevolgd door speed,
cocaïne of crack, XTC, opiaten en snuif. Het totaal van gegevens maakt aannemelijk dat zeker 31%
regelmatig veel alcohol drinkt.
Verbaal en fysiek geweld komen veel voor: 24% heeft verbaal geweld naar anderen vertoond in de
afgelopen 3 dagen, 14% fysiek geweld. 51% is het afgelopen jaar in aanraking geweest met de politie
vanwege niet aan geweld gerelateerde zaken, zoals verkeersovertredingen of openstaande boetes.
Bij 22% waren geweldsdelicten de aanleiding waarvoor zij in het afgelopen jaar in aanraking geweest
zijn met de politie. 60% heeft een of meerdere malen in de gevangenis gezeten.
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Het aandeel onverzekerden ligt hoog. Afgaand op de informatiebronnen die hier zijn gebruikt, heeft
47% geen zorgverzekering. 33% staat op papier wel ingeschreven bij een huisarts. Ongeveer 10% is het
afgelopen jaar wel eens bij de huisarts geweest. 29% staat op dit moment onder behandeling bij de
GGZ. 10% heeft een lopend traject bij de reclassering.
De overgrote meerderheid van de mensen die de laagdrempelige opvang gebruiken is feitelijk
dakloos (97%). Slechts 3% van de mensen in dit onderzoek is thuisloos. Bij de meeste daklozen
waren huurachterstanden de directe aanleiding, waardoor ze nu geen huis meer hebben (38%). Maar
dakloosheid kan ook ontstaan na een relatiebreuk (20%), na detentie (10%), na overtreding van de
opiumwet (6%), na verblijf in het buitenland (5%) of door een tekortschietende zelfredzaamheid als
gevolg van onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en regels (3%). Bij 13% van de mensen is
overlast de aanleiding voor de huisuitzetting geweest. Uit de verhalen en dossiers blijkt dat 59% van
de mensen in de laagdrempelige opvang al eerder dakloos geweest is.
Dit onderzoek maakt duidelijk dat centrale problemen, die voor een belangrijk deel bepalen wat de
mensen in de laagdrempelige opvang zelf kunnen en wat zij nodig hebben, niet afdoende zijn aangepakt
of onderkend. Dat is de meest opvallende uitkomst uit dit onderzoek. De voornaamste oorzaken
daarvan liggen niet in de laagdrempelige opvang, maar in de keten die daaraan is voorafgegaan.
Met name het tekortschieten van de signalering, de toeleiding en toegang tot zorg, behandeling en
ondersteuning liggen ten grondslag aan (herhaalde) dakloosheid. Maatschappelijk brengt het missen
en niet aanpakken van deze achterliggende problemen wezenlijke veiligheidsrisico’s en overlast met
zich mee.
Tegelijkertijd bevestigt en illustreert het onderzoek dat dak- en thuislozen mensen zijn met multipele
problemen. De overgrote meerderheid is vanwege hun complexe problemen gebaat bij een stabiele,
gestructureerde en veilige woonomgeving waar tevens geneeskundige psychiatrische zorg kan worden
geboden. Het zijn mensen die veel hebben meegemaakt en veel zijn getraumatiseerd. Dit vergt veel
geduld en specifieke ervaring. Het is essentieel dat dit punt afdoende wordt meegenomen in de
planvorming om duurzaam herstel te realiseren.
Het feit dat mensen dakloos zijn geraakt, vereist een brede gegevensverzameling op alle levensdomeinen
inclusief zingeving, dagbesteding (werk en vrije tijd), aangaan relaties, woonvaardigheden, financiën/
schulden. Het is daarbij belangrijk dat de verzameling en interpretatie van de gegevens met betrekking
tot hun sociaal maatschappelijke en gezondheidstoestand integraal wordt uitgevoerd waarbij de
inbreng van medische expertise wordt geborgd.
De CMH vragenlijst heeft in dit onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan het in beeld brengen
van de problemen bij de mensen in de laagdrempelige opvang. Ook instrumenten uit de InterRAI
familie zoals de politiescreener (BMHS) zouden een waardevol hulpmiddel kunnen zijn om de
signalering en herkenning in de frontlinie te verbeteren.
Paragraaf 6 bevat de analyse waarmee de in deze samenvatting beschreven conclusies zijn
onderbouwd en toegelicht. Vervolgens zijn de uitkomsten in het actuele maatschappelijk perspectief
geplaatst en wordt ingegaan op de betekenis van deze nieuwe inzichten voor de doorontwikkeling
van beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en de lokale plannen van aanpak rond verwarde
personen.
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1 Inleiding

Gemeenten zijn in het kader van de WMO al langer verantwoordelijk voor de maatschappelijke
opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg. Met de transitie van begeleiding en beschermd
wonen uit de AWBZ zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten voor kwetsbare burgers
uitgebreid. Nadat in een eerder stadium de begeleiding van mensen met psychosociale
problemen al naar de WMO was overgeheveld, zijn met ingang van 1 januari 2015
ook onderdelen van de zorg voor mensen met psychiatrische problemen in de WMO
ondergebracht.
De maatschappelijke opvang zit vol. De doorstroom stagneert. Er is een structurele onbalans
tussen de instroom aan de voorzijde en de beschikbaarheid van betaalbare woningen en
passend zorg- en ondersteuningsaanbod tijdens en na de kortdurende opvang. Het laatste
jaar wordt vanuit het veld van de opvang meer aandacht gevraagd voor het feit dat het vol
is en dat er nieuwe groepen in de opvang worden herkend waaronder een toename van het
aantal verwarde personen op straat.
Het Leger des Heils biedt in Nederland al ruim 125 jaar opvang aan mensen die tussen wal
en schip zijn geraakt. Het is uitgegroeid tot de grootste aanbieder in de maatschappelijke
opvang in Nederland. Vanuit die rol heeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg opdracht gegeven aan VEZC tot een beeldvormend onderzoek onder
dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang. Het onderzoek is uitgevoerd door artsonderzoeker Coline van Everdingen in de periode van maart tot en met november 2015.
Omdat de dak- en thuislozenproblematiek in de grote steden nadrukkelijker aanwezig was,
is er sinds de start van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang in 2006 meer inzet en
onderzoek geweest in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Maar de signalen
anno 2015 dat de maatschappelijke opvang vol zit komen uit het hele land. Daarom zijn
voor dit beeldvormend onderzoek locaties uitgekozen van de laagdrempelige opvang van
het Leger des Heils in grote steden buiten de G4. De ene stad ligt in Limburg, de andere
in Zuid-Holland. Ruim 100 mensen die gebruik maken van de laagdrempelige opvang zijn
in het kader van het onderzoek gezien. Dit aantal levert op een groot aantal punten een
representatief beeld op van de populatie mensen die gebruik maakt van de laagdrempelige
opvangvoorzieningen in Nederland.
Deze studie heeft een schat aan informatie opgeleverd. De persoonlijke verhalen en
beoordelingen zijn zorgvuldig in dit eindrapport verwerkt. Allereerst om recht te doen
aan de dak- en thuislozen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt en om aandacht te
vragen voor hen als doelgroep. Tegelijkertijd bieden de uitkomsten nieuwe inzichten voor
de doorontwikkeling van beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en de lokale
plannen van aanpak rond verwarde personen.
In dit rapport zal in paragraaf 2, 3 en 4 achtereenvolgens worden ingegaan op de
onderzoeksvragen, de lokale context en de aanpak van het onderzoek. De resultaten zijn
beschreven in paragraaf 5. In paragraaf 6 worden de uitkomsten geanalyseerd tegen de
achtergrond van de wijze waarop de zorg voor mensen in de maatschappelijke opvang nu is
georganiseerd. De conclusies en aanbevelingen staan in paragraaf 7. In de bijlagen is onder
meer een onderzoeksverantwoording opgenomen.
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2 Onderzoeksvragen
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft bij deze opdracht de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
● Wie zijn de mensen die gebruik maken van de laagdrempelige opvang? Waar komen ze
vandaan? Wat zijn hun problemen?
● Waardoor zijn zij dakloos geraakt?
● Wat is er nodig voor hun herstel?

3 Lokale context
Dit onderzoek richt zich op de dak- en thuislozen die gebruik maken van de laagdrempelige
opvang. De term daklozen wordt hier gebruikt voor feitelijk daklozen. Dit zijn de daklozen die bij
de opvangvoorziening geregistreerd zijn en daar regelmatig de dag en/of nacht doorbrengen. Zij
komen overdag naar de laagdrempelige opvang om anderen te ontmoeten, koffie te drinken, te
eten, te douchen of hun post op te halen. ’s Nachts slapen zij nu eens in de nachtopvang, dan weer
buiten of logeren bij familie en vrienden. De thuislozen die in dit onderzoek zijn gezien, zijn mensen
die alleen overdag gebruik maken van de laagdrempelige opvang. Zij hebben een eigen kamer, maar
mogen om sociale redenen overdag gebruik maken van de laagdrempelige opvang.
De laagdrempelige opvang is vaak de eerste voorziening waar mensen binnenkomen in de opvang.
Je kunt er niet zomaar naar binnen. Het personeel opent de deur alleen voor bekenden die al
geregistreerd zijn of als familielid of vriend deel uitmaken van hun netwerk. Nieuwe mensen mogen
binnen op adem komen, maar worden wel aangesproken om te toetsen of ze tot de doelgroep
behoren voor de laagdrempelige opvang.
In de eerste van beide steden waar het onderzoek is uitgevoerd, zijn de dagopvang en de nachtopvang
op dezelfde locatie ondergebracht. Het is er dagelijks hectisch en onrustig. Iedereen die naar binnen
wil, moet langs de portier en door een metaaldetectiepoort. De ruimten waar de daklozen verblijven
zijn door glazen wanden en vergrendelde deuren afgescheiden van vaste werkplekken voor het
personeel. Er is een gebruikersruimte, waar het gebruik van cannabis en harddrugs overdag en ’s
avonds is toegestaan. Maximaal 7 mensen mogen tegelijk naar binnen. Binnen is alcohol drinken
strikt verboden. Dat geldt ook voor het gebruiken van drugs buiten de gebruikersruimte. Het gaat om
een voorziening voor daklozen. Na registratie wordt de eigen bijdrage maandelijks betaald of op de
uitkering ingehouden. ’s Avonds is er voor iedereen een warme maaltijd. Een aantal mensen helpt
mee bij de verzorging van de maaltijden en de was. Er staan een biljart en een tafeltennistafel, die
intensief worden gebruikt. Verder is er een groep mannen die bijna dagelijks buiten gaat voetballen,
een hardloopgroep en een koor.
In de tweede stad zijn het slaaphuis en de dagopvang van elkaar gescheiden. Er zijn wel afgesloten
rokersruimten in het slaaphuis en de dagopvang, maar er is geen gebruikersruimte. Het is er niet
toegestaan om alcohol of drugs binnen de voorziening te gebruiken.
Mensen die in het slaaphuis willen overnachten, moeten zich overdag in de dagopvang melden. Om
16.00 uur worden de bedden voor die nacht verdeeld en betaald. Iedereen die langer dan 3 nachten
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in de nachtopvang verblijft, krijgt een individueel begeleidingstraject aangeboden. Degenen die op
een actieve manier aan hun maatschappelijk herstel werken, kunnen in dat kader ook in aanmerking
komen voor een voorwaardelijk bed. Daar zijn privileges aan verbonden in de vorm van een vast bed,
extra opslagruime en de mogelijkheid om na 20.00 uur binnen te komen. Naast de Leger des Heils
medewerkers is er in de middag en avond een medewerker van een beveiligingsdienst aanwezig.
De opvanglocatie overdag is van 9.30 tot 19.00 uur geopend, het slaaphuis van 19.30 tot 9.00 uur ‘s
morgens. De onrust, die zich in de andere stad binnen voordoet, speelt zich hier deels buiten af. Vroeg
in de avond, als de daklozen zich voor de opening van het slaaphuis op de binnenplaats verzamelen,
is een van de terugkerende momenten waarop zich onrust en incidenten voordoen. Ook overdag
doen er zich dagelijks momenten van onrust voor in de rokersruimte of voor de opvang op straat.
“Niets voor niets” is hier het motto. De overnachtingen in het slaaphuis worden contant betaald; iedere
dag opnieuw of voor een aantal nachten vooruit. Een avondmaaltijd met brood en soep en het ontbijt
zijn dan bij de overnachting inbegrepen. Overdag wordt er voor wie dat wil tegen een geringe betaling
een warme maaltijd geserveerd. Overdag is er op maandag gratis soep, op donderdag worden tosti’s
uitgedeeld. Degenen die geen geld hebben voor de maaltijd of overnachting, kunnen in ruil voor
vrijwilligerstaken een maaltijd of overnachting verdienen. Op die manier leveren de daklozen ook hier
een bijdrage aan de maaltijdverzorging en het opruimen van de voorziening.
De regels en registratie van de mensen die de nachtopvang gebruiken zijn in beide steden anders
geregeld. In Limburg mochten de mensen die de nachtopvang gebruikten ten tijde van het onderzoek
niet meer dan 5 nachten per maand elders slapen, anders verviel hun recht op de plaats met het
bijbehorende postadres. In Zuid-Holland was de ondersteuning er weliswaar op gericht om de
gebruikers van de opvang in hun hersteltraject te ondersteunen, maar hadden de daklozen nadat
ze geregistreerd waren de vrije keuze tussen zich aanmelden voor een bed in de opvang of elders
slapen. De groep feitelijk daklozen met een postadres bij de laagdrempelige opvang was daar veel
groter.
Ook de toeleiding is verschillend georganiseerd. In de eerste stad is de bemoeizorg binnen de GGZ
ondergebracht. In de tweede stad wordt de bemoeizorg ingevuld vanuit een organisatie die de
netwerkpartners gezamenlijk hebben opgericht. In aanvulling daarop gaan 3 dagen per week twee
veldwerkers van het Leger des Heils samen op pad om daklozen die buiten slapen te zoeken en
bekende daklozen te bezoeken.
In beide steden is de laagdrempelige opvang een algemene maatwerkvoorziening in het kader
van de Wmo. De meeste medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverzameling en
het opstellen van het zorgplan1 zijn sociaal pedagogische werkers niveau 4 of 5. Zij zijn eveneens
verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar bemoeizorg of de aanvraag van een individuele
maatwerkvoorziening, als zij daar aanleiding toe zien. De eventuele afstemming met de behandelaar
over de mensen die onder behandeling staan bij de GGZ, de forensische psychiatrie of elders, vindt
in de meeste gevallen mondeling plaats. In beide steden werkt het Leger des Heils in het kader van de
toegang en hulpverlening samen met relevante netwerkpartners uit GGZ en verslavingszorg, de zorg
voor verstandelijk gehandicapten, gemeente, politie, reclassering en veiligheidshuis.

1

Naast de termen zorgplan en persoonlijk plan wordt binnen het Leger des Heils ook over herstelplan gesproken, 		
omdat de zorgplannen worden opgesteld met behulp van de herstel methodiek.
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4 Aanpak
Het betreft een beschrijvend onderzoek waarbij de ingeschreven dak- en thuislozen op de locaties
voor de laagdrempelige opvang in twee steden zijn ondervraagd en onderzocht. Het onderzoek is
in beide steden uitgevoerd door dezelfde arts-onderzoeker. In maart 2015 zijn de gegevens op de
eerste locatie verzameld, in september op de tweede. De dak- en thuislozen die in de laagdrempelige
opvang aanwezig waren zijn mondeling uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Er is uitgelegd
dat de arts de rol van onderzoeker heeft en geen taak heeft in het kader van hun behandeling. Verder
is besproken dat de verstrekte, anonieme, informatie zal worden verwerkt tot een rapportage die
de problemen en behoeften van alle gasten samen in beeld brengt. De vertrouwelijkheid van de
gegevensverwerking is benadrukt.
Met alle deelnemers zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Nadat het persoonlijk contact was
gelegd, is een algemene anamnese en een biografische anamnese afgenomen. Op indicatie is gericht
lichamelijk onderzoek verricht. In aanvulling daarop is een InterRAI beoordeling gedaan aan de hand
van de Community Mental Health (CMH) vragenlijst. Als er aanleiding was het vermoeden op een
verstandelijke beperking of cognitieve problemen nauwkeuriger te taxeren, is tevens een SCIL of
MMSE2 afgenomen. In aanvulling op de interviews en CMH beoordelingen zijn de dossiers in Clever3
bestudeerd. Om de opbouw van het contact met de dak- en thuislozen tijdens het gesprek niet te
schaden, is ervoor gekozen alle gegevens eerst op papier te verzamelen en ze pas na afloop van de
gesprekken in te voeren.
InterRAI4 is een brede, integrale methodiek om systematisch de problemen en zorgbehoeften in
kaart te brengen van mensen met complexe problemen. De CMH vragenlijst in InterRAI is ontwikkeld
voor een gegevensverzameling op alle levensdomeinen rond mensen met psychische problemen en
verslaving. De vragen beperken zich niet tot de psychische klachten, gebruik, cognitie en gedrag. Ze zijn
er tevens op gericht om zaken als de lichamelijke gezondheid, de voedingstoestand, het zorggebruik,
het algemeen dagelijks functioneren, het maatschappelijk functioneren en de sociale omgang in kaart
te brengen. Een volledig overzicht met de domeinen die de CMH bestrijkt is opgenomen in bijlage 2.
De SCIL5 is een gevalideerde screener voor het opsporen van lichte verstandelijke beperkingen.
MMSE staat voor Mini-Mental State Examination. Dit instrument wordt veel gebruikt om te screenen
op cognitieve beperkingen en een indicatie te geven over de ernst.
Bij InterRAI gaat het om een beproefde, evidence based methodiek die de samenwerking tussen
betrokkenen ondersteunt en de mogelijkheid geeft om op een micro-, meso- en macroniveau inzicht te
krijgen in de problemen en de zorgbehoeften. De InterRAI vragenlijsten zijn niet louter een methodiek
om gegevens te verzamelen, maar kennen een ingebouwde, op evidence gebaseerde signalering voor
aan de gezondheidstoestand gerelateerde issues. InterRAI wordt in een aantal landen zoals Canada,
de Verenigde Staten en Scandinavische landen op grote schaal gebruikt.
Alle dak- en thuislozen die op de onderzoeksdagen in de laagdrempelige opvang aanwezig waren
zijn mondeling uitgenodigd om mee te werken. De dak- en thuislozen die overdag werken zijn op
2
3
4
5

Zie www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848722/
Naam van het cliëntenregistratiesysteem van het Leger des Heils
Zie www.interrai.org en www.nedrai.org
Zie www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lvb-en-jeugdcriminaliteit/factsheetjuli2015.pdf
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hun vrije dag benaderd. De gesprekken hebben plaatsgevonden tussen 8.00 en 19.00 uur, met een
gemiddelde gespreksduur van anderhalf uur. In beide steden heeft het Leger des Heils een bescheiden
blijk van waardering ter beschikking gesteld in ruil voor de deelname aan het onderzoek.
Op 14 dagen in maart zijn de interviews en CMH beoordelingen in de eerste stad uitgevoerd. In totaal
zijn daar 57 daklozen gezien. Dit betreft 72% van de daklozen die in de eerste 3 weken van maart op
de slaaplijsten van de laagdrempelige opvang waren geregistreerd.
In september is in de tweede stad vanuit dezelfde benadering gewerkt. Daar zijn gedurende 12 dagen
51 dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang gezien. Dit is 75% van het aantal mensen dat in
september gebruik gemaakt heeft van de nachtopvang. Slechts 2% van de mensen die in deze tweede
stad gezien is was thuisloos; de overige mensen waren allen feitelijk dakloos.
In totaal zijn in het kader van deze studie 108 dak- en thuislozen gezien. Op beide locaties kende de
onderzoeker aan het eind van de onderzoeksperiode bijna alle gebruikers van de laagdrempelige
opvang bij naam. Enkele daklozen die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op pad waren, waren
moelijker te bereiken. Een gedeelte van de mensen met een psychotisch beeld wilde niet meewerken.

Jan

Jan is een 65-jarige ex-beroepsmilitair en kampt sinds
1983 met psychiatrische klachten, die begonnen met
onrealistische angsten, vergelijkbaar met schizofrenie met
wanen. Na zijn periode als militair in Suriname, werkte hij
als internationaal vrachtwagenchauffeur en buschauffeur.
In 1983 stopt hij met dat werk vanwege de gevaren van een
klapband of remmen die weleens niet kunnen werken. “Je
beter kunt stoppen voordat er iets gebeurt,” zegt hij. Hij
wordt ziek, is een jaar lang bedlegerig en raakt in de war.
Hij heeft, naar eigen zeggen, jarenlang samengewoond met
een vriendin. Hij had geen uitkering nodig omdat hij door
zijn haar werd onderhouden. Zijn vriendin krijgt kanker en
overlijdt. Jan woont een tijdje in een eigen appartement
maar dat pand wordt abrupt gesloten. Zo belandt Jan
uiteindelijk in de opvang.
Jan is vaak op pad om – naar eigen zeggen – katten en
vogels te verzorgen. Het is vaak onduidelijk wat hij in zijn
schild voert. Er zijn concrete aanwijzingen dat hij in staat is
tot fysieke agressie naar mens en dier. Volgens de politie
zou hij ook dealen in verdovende middelen.
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5 Resultaten
5.1

Wie gebruiken de laagdrempelige opvang?

5.1.1
Leeftijd en geslacht
In totaal hebben 108 dak- en thuislozen meegewerkt aan dit
onderzoek:
● 88% is man, 12% vrouw (figuur 1)
● de leeftijd varieert van 20 tot 68 jaar, met een redelijk
gelijkmatige verdeling over de leeftijdscategorieën (figuur 2);
● de gemiddelde leeftijd is 43 jaar:
- voor de mannen is dit 42 jaar;
- bij de vrouwen is de gemiddelde leeftijd 48 jaar.

Figuur 1

Figuur 2

5.1.2
Herkomst
De meeste dak- en thuislozen zijn geboren en opgegroeid in de regio van de betreffende
centrumgemeente (40%, figuur 3). Een op de drie is in het buitenland geboren (34%):
● dit percentage is in Zuid-Holland hoger dan in Limburg (39 versus 30%);
● dit verschil hangt vooral samen met het grotere aandeel Antillianen in de laagdrempelige
opvang in Zuid-Holland (16% in Zuid-Holland versus 5% in Limburg);
● in Limburg worden meer daklozen uit de aangrenzende landen gezien; het percentage daken thuislozen uit andere Europese landen is daar 11% tegenover 6% in Zuid-Holland.

Figuur 3
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Figuur 4

5.1.3
Sociaal leven
De uitkomsten met betrekking tot de burgerlijke staat zijn als volgt (figuur 5):
● de meerderheid is alleenstaand (89%);
● een op de vijf is gescheiden (21%); enkelen zijn weduwe of weduwnaar (3%);
● een op de vijf heeft langere tijd een partner gehad maar is nu uit elkaar (21%);
● de grootste groep is nooit gehuwd, niet gescheiden en niet uit elkaar of verweduwd;
● een op de 10 dak- en thuislozen in deze studie is (nog) gehuwd of heeft een partner (11%);
● • een groter deel heeft weer een nieuwe relatie; deze zijn echter niet meegeteld in de groep
met de vaste partner, omdat bijvoorbeeld de nieuwe relatie nog pril is of omdat het verlies
van de partner of de echtscheiding nog domineert.
Wat het hebben van kinderen betreft is de situatie als volgt (figuur 6):
● meer dan de helft heeft een of meer kinderen (53%)
● het aantal kinderen varieert van 0 tot 6;
● de levensverhalen illustreren dat de lijdensdruk soms heel hoog is omdat ze geen contact
meer hebben met de kinderen of hen niet meer kunnen zien.
Het contact met familie en vrienden laat grote verschillen zien (figuur 7):
● iets meer dan de helft heeft nog contact met familie of vrienden (56%);
● de helft heeft conflicten met of herhaalde kritiek op familie of vrienden (50%).
Het informele steunsysteem is bij de meesten beperkt (figuur 8):
● de meesten krijgen wel informele hulp van familie, vrienden of bekenden (58%);
● de grootste groep geeft aan dat ze 2 of meer informele helpers hebben (42%);
● nog eens een derde krijgt hulp van een familielid of bekende (28%);
● een derde heeft helemaal geen informeel steunsysteem meer (30%).

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8
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5.1.4
Opleiding, werk en inkomen
De uitkomsten met betrekking tot de hoogst genoten opleiding zijn als volgt (figuur 9):
● 50% heeft alleen basisonderwijs, speciaal onderwijs of geen onderwijs gehad (figuur 9);
● 53% heeft geen middelbare school diploma behaald (figuur 10).
De meeste daklozen hebben geen werk:
● 80% heeft geen werk (figuur 12);
● van de werkers, heeft de meerderheid werk met behoud van uitkering (16%);
● een enkeling heeft een baan op de reguliere arbeidsmarkt (4%);
● 54% heeft in het verleden een jaar of langer aan een stuk gewerkt (figuur 11).

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12

De situatie met betrekking tot inkomen of uitkering is als volgt:
● meer dan de helft ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet (52%);
● 20% had ten tijde van dit onderzoek geen uitkering of inkomen uit arbeid (figuur 13);
deze score is gebaseerd op de informatie uit de gesprekken en de informatie in het dossier
(peildatum medio april respectievelijk medio oktober).
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Figuur 13

Cario

Cario (41) heeft een verstandelijke beperking met
gedragsstoornis en een alcoholprobleem. Hij werd op
Curaçao geboren als oudste van vijf kinderen. Zijn vader
was een rokkenjager en betaalde Cario om tegenover zijn
moeder te zwijgen over de escapades van zijn vader. “Mijn
moeder reageerde haar boosheid op mij en mijn broers
af. We kregen klappen.” Er was vaak sprake van geweld en
ruzie in het gezin.
Op de lagere school werd Cario gepest. Hij bleef twee keer
zitten en liep geregeld weg van huis. Samen met zijn broer
belandde hij in een internaat, maar ook daar liep hij weg.
Uiteindelijk sloot zijn moeder hem thuis op.
Cario ging werken en spaarde een ticket naar Nederland
bij elkaar. Hij kende daar niemand en sliep op straat. Door
in een snackbar te gaan werken, kon hij op een gegeven
moment een kamer betalen. Hij had verschillende baantjes,
maar was ook betrokken bij verschillende geweldsdelicten.
In totaal is hij 21 keer veroordeeld. De laatste keer heeft
hij moeten zitten wegens mishandeling. “Ik zie mezelf nu
doen wat mijn moeder altijd deed…” is zijn trieste relaas.
Van 2013 tot begin 2015 zwierf Cario op straat. Hij heeft veel
hoofdpijn en voelt zich extreem gespannen. Hij is namelijk
pasgeleden uit een traject voor beschermd wonen gezet. In
zijn dossier staat: gevaarlijke jongen – stevig traject nodig
onder leiding van reclassering. Hoort niet op straat…
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5.1.5
Lichamelijke gezondheid
Met de anamnese en CMH vragenlijst is gevraagd naar klachten en problemen met betrekking
tot de lichamelijke gezondheid. In aanvulling daarop zijn de gebruikte medicijnen en het dossier
doorgenomen. Als het verhaal daar aanleiding toe gaf, is gericht lichamelijk onderzoek verricht.
Figuur 14 geeft inzicht in het voorkomen van een aantal groepen aandoeningen, afgezet tegen de
totale onderzoekspopulatie:
● 33% geeft aan niet bekend te zijn met lichamelijke aandoeningen;
● 11% is bekend met hypertensie of hart- en vaataandoeningen zoals angina pectoris,
decompensatio cordis, claudicatio intermittens;
● 11% heeft longroblemen zoals asthma, COPD of een recent doorgemaakte longontsteking;
● bij 19% zijn aanwijzingen gevonden voor interne aandoeningen zoals diabetes mellitus,
bloedarmoede, leverlijden of slokdarmprobleem;
● bij 9% heeft last van prostaatlijden of incontinentieproblematiek;
● 23% heeft aandoeningen van zenuwstelsel of zintuigen zoals epilepsie, een resttoestand na
een CVA, een recente hersenschudding of hersenkneuzing of polyneuropathie;
● 15% heeft problemen van het bewegingsapparaat zoals rugklachten, knieklachten of een
resttoestand na een of meerdere fracturen;
● 19% heeft problemen van de huid of het onderhuidse bindweefsel zoals abcessen, acne en
zwerversvoeten;
● bij 5% is sprake van ernstige obesitas, met een BMI van 30-39,9.
De mensen die in de opvang binnenkomen worden niet systematisch gezien door een
verpleegkundige of een arts. Deze beschrijving geeft een eerste indruk, maar geen volledig
beeld van de lichamelijke gezondheidsproblemen. Het is zaak om rekening te houden met een
aanzienlijke onderrapportage. De meesten zijn al langere tijd niet meer gezien door een arts. De
lichamelijke gezondheid is voor de meeste mensen in de laagdrempelige opvang op dit moment
niet het voornaamste probleem.

Figuur 14
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5.1.6
Psychische gezondheid
Aan de hand van de levensverhalen, de CMH beoordelingen, de aanvullende screening met SCIL
of MMSE en de dossierstudie zijn veel gegevens verzameld over de psychische gezondheid en het
gebruik van alcohol en drugs. Voor alle deelnemers is op basis van de aanwezige gegevens een
provisionele diagnose opgesteld. De meest voorkomende provisionele diagnosen zijn weergegeven
in de onderstaande figuur:
● 94% van de dak- en thuislozen in deze studie vertoont het beeld van een psychische stoornis,
verslaving, verstandelijke beperking of een combinatie daarvan;
● 67% vertoont het beeld van een met verslaving samenhangende stoornis (figuur 15):
bij een vijfde is dit de eerste diagnose (19%);
bij de rest zijn er behalve de verslaving ook aanwijzingen voor een of meer andere
psychische aandoeningen, zoals een kinder- of puberteitsstoornis of een
psychotisch beeld (48%).
Figuur 15 toont welke ziektebeelden nog meer zijn gezien:
● een derde heeft een beeld passend bij persoonlijkheidsproblematiek (32%);
● bij bijna een derde zijn er aanwijzingen gevonden voor cognitieve stoornissen (29%);
● een of de vijf mensen heeft een beeld passend bij een stemmingsstoornis (20%);
● bij iets minder dan een vijfde is in dit onderzoek een beeld geconstateerd passend bij kinderen puberteitsstoornissen, zoals autisme en ADHD (19%);
● 17% heeft een beeld passend bij schizofrenie of een psychotische stoornis;
● bij 7% is een beeld gevonden passend bij een stoornis in de impulsbeheersing;
● 5% laat het beeld zien van een aanpassingsstoornis, meestal in combinatie met een
verstandelijke beperking.
Een op de vijf mensen in deze studie vertoont een beeld passend bij een stemmingsstoornis, maar
de groep die de laatste dagen depressieve klachten ondervindt en heeft geuit is groter (figuur 16, 17):
● meer dan de helft heeft zich in de afgelopen 3 dagen bezorgd, rusteloos en ongemakkelijk
gevoeld (53%);
● bijna de helft heeft in de afgelopen 3 dagen weinig belangstelling of plezier in dingen waar hij
of zij normaal van geniet (anhedonie, 45%);
● ruim een derde heeft zich de afgelopen dagen bedroefd, depressief en zonder hoop gevoeld
(38%);
● nog eens een derde heeft een sombere uitstraling (35%) of heeft de afgelopen 3 dagen
mondeling uiting gegeven aan zijn of haar gevoelens van hopeloosheid (34%).
Figuur 18 maakt duidelijk dat bijna de helft heeft de afgelopen 3 dagen problemen heeft
ondervonden met slapen (45%). Ook uitingen van prikkelbaarheid komen veel voor (figuur 19):
● een derde is de afgelopen 3 dagen prikkelbaar geweest (35%);
● bijna een vijfde was in de afgelopen 3 dagen hyperactief of opgewonden (18%);
● een op de acht geeft aan of vertoonde de afgelopen dagen uitingen van gehaast spreken of
denken (14%).
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Figuur 15

Figuur 16
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Figuur 17

Figuur 18

Figuur 19
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5.1.7
Verslaving
Figuur 20 brengt het drugsgebruik in het verleden en het actuele drugsgebruik voor de totale
populatie in beeld. Als de cijfers over het gebruik van de diverse middelen in het afgelopen jaar met
elkaar worden vergeleken, komt cannabis op de eerste plaats, gevolgd door speed, cocaïne of crack,
XTC, opiaten en snuif.
Twee derde van de totale populatie gebruikt drugs (67%);
● bij de helft staat het drugsgebruik op de voorgrond (49% van de totale populatie); zij hebben
in de afgelopen week harddrugs en/of softdrugs gebruikt;
● ongeveer een op de vijf gebruikt wekelijks drugs en veel alcohol naast elkaar (18% van de
totale populatie; veel alcohol houdt in 5 glazen of meer per keer in de afgelopen 14 dagen);
● bij een op de acht staat het alcoholprobleem op de voorgrond (14%);
● een vijfde van de totale populatie gebruikt geen alcohol en drugs (19%); een deel hiervan
heeft wel cannabis gebruikt, maar dat is langer dan een maand geleden.
De meeste drugsgebruikers zijn actieve drugsgebruikers:
● ruim 85% van de drugsgebruikers vertelt dat ze in de afgelopen 3 dagen of in de afgelopen
week drugs hebben gebruikt (86%; dit is 57% van de totale populatie);
● ruim 5% van de totale populatie geeft aan dat het een maand tot een jaar geleden is dat ze
voor het laatst drugs hebben gebruikt (6%);
● bij een enkeling is dit nu zelfs langer dan een jaar geleden (2%).
Een derde van de actieve drugsgebruikers gebruikt alleen softdrugs:
● dit betreft 23% van de totale populatie en is 33% van de groep die in de afgelopen 3 dagen of
week drugs heeft gebruikt;
● als ze al harddrugs hebben gebruikt, dan is dat meer dan een jaar geleden, zo geven ze aan.

Figuur 20
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Het drugsgebruik van de Limburgse daklozenpopulatie in deze studie ligt over de hele linie hoger
dan in de Zuid-Holland. Dit is begrijpelijk, omdat in de Limburgse dag- en nachtopvang het gebruik
van harddrugs en softdrugs binnen in de gebruikersruimte is toegestaan. Het alcoholgebruik is juist
hoger in Zuid-Holland. De figuren 21 en 22 hebben betrekking op het alcoholgebruik:
● figuur 21 heeft betrekking het maximum aantal eenheden alcohol dat in de afgelopen 14 dagen
bij een gelegenheid is gedronken: bij een kwart is dat 5 glazen of meer;
● figuur 22 laat zien dat een vijfde in de afgelopen maand een of meerdere malen dronken is
geweest (19%)

Figuur 21

Figuur 22

De indruk bestaat dat het werkelijke alcoholgebruik hoger ligt dan door de deelnemers zelf is
aangegeven. Als de informatie uit de levensverhalen, de observaties tijdens de onderzoeksperiode,
de informatie uit de dossiers en de CMH uitkomsten worden gecombineerd komt het aandeel van
de mensen die regelmatig teveel drinken uit op 31%.

Frans

Frans is alleenstaand. Hij is in een klein dorpje geboren en opgegroeid.
Op de middelbare school heeft hij via een omweg zijn Atheneum
diploma behaald. De lerarenopleiding heeft hij niet afgemaakt, omdat
hij schrijver wilde worden. Verder speelde hij die tijd in een band en is hij
begonnen met drinken. Hij heeft daarna nog een tijd lang gewerkt, maar
leeft nu al jaren van een uitkering. De gemeente heeft hem vrijgesteld
van sollicitatieplicht. Zijn moeder, die alles voor hem was, is enkele
jaren geleden overleden. Hij voelt zich miskend door zijn vader, ondanks
het feit dat die jarenlang zijn post en administratie heeft verzorgd.
Frans is al 5 maanden in de opvang, maar heeft ondanks herhaalde
aanzeggingen nog steeds geen uitkering aangevraagd. De medewerkers
die bij zijn traject betrokken zijn vinden dat dit niet kan en hebben hem
daarop aangesproken. Bij het interview wordt een slecht verzorgde
man gezien met een chronisch alcoholprobleem, verminderd initiatief
en cognitieve stoornissen. De uitslag op de MMSE wijst op aanzienlijke
cognitieve stoornissen.
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5.1.8
Autonomie
In dit onderzoek zijn diverse onderdelen van de zelfredzaamheid bij alle deelnemers in kaart
gebracht. Zo zijn de capaciteit en het actuele functioneren gescoord op het gebied van de ADL,
persoonlijke verzorging en communicatie. Ook over cognitief functioneren is op een aantal manieren
informatie verzameld. In dit rapport worden alleen de uitkomsten gepresenteerd die het meest van
belang zijn om deze populatie te karakteriseren.
De meest in het oog springende uitkomsten op het gebied van de persoonlijke autonomie hebben
betrekking op de verstandelijke beperkingen (figuur 23):
bij meer dan een derde van de dak- en thuislozen in deze studie zijn aanwijzingen gevonden voor
een verstandelijke beperking (38%);
●● de uitkomst voor deze variabele berust bij alle deelnemers op de informatie over
schoolcarrière, levensgeschiedenis, algemene indruk, enkele vragen in de CMH en de gegevens
in het dossier;
●● bij 31% van de totale populatie is tevens een screening met de SCIL uitgevoerd; bij 61% van
de 38% met aanwijzingen voor verstandelijke beperkingen wordt het vermoeden door een
positieve SCIL-test ondersteund;
●● niet in alle gevallen waarin aanwijzingen zijn gevonden voor verstandelijke beperkingen is
de SCIL afgenomen; de keuze de test wel of niet af te nemen is rekening gehouden met de
gemoedstoestand van de deelnemer en met de kwaliteit van de overige informatie op dit punt.
Afgaande op de informatie uit het gesprek en de gegevens in het dossier, zijn de verstandelijke
beperkingen bij de meerderheid van deze groep nog niet gediagnosticeerd:
●● bij 12% van de mensen met aanwijzingen voor verstandelijke beperkingen zijn deze
beperkingen onderkend en meegenomen in het actuele beleid binnen het Leger des Heils;
●● bij 29% zijn de verstandelijke beperkingen niet benoemd in het dossier of plan in Clever, maar
maakt het verhaal waarschijnlijk dat er al diagnostiek is verricht;
●● bij 59% zijn de verstandelijke beperkingen niet benoemd in het dossier of plan en zijn er geen
aanwijzingen dat al diagnostiek naar verstandelijke beperkingen is verricht.
Het aandeel van de mensen met aanwijzingen voor verstandelijke beperkingen dat in Zuid-Holland
is gevonden ligt hoger dan in Limburg (43% versus 33%). Uit de levensverhalen komt een factor naar
voren die met dit verschil samenhangt, nl. de Antilianen in Zuid-Holland die meermaals gedoubleerd
hebben op de lagere school zonder onderzoek of speciaal onderwijs
De cognitie voor dagelijkse besluitvorming is een score in de CMH vragenlijst die betrekking heeft op
het vermogen om beslissingen te nemen over taken in het dagelijks leven (figuur 24):
●● minder dan de helft is op dit punt volledig zelfstandig (40%);
●● bij meer dan 5% komt de score uit op gewijzigd zelfstandig (7%); deze mensen hebben alleen
in nieuwe situaties moeite;
●● een derde is aangewezen op aanwijzingen of toezicht aangewezen, omdat ze in specifiek
terugkerende situaties slechte of onveilige beslissingen nemen (minimaal gestoord, 31%), ;
●● bij een vijfde zijn altijd aanwijzingen of toezicht nodig, omdat ze voortdurend slechte of
onveilige beslissingen nemen (matig gestoord, 21%).
●● De uitkomsten met betrekking tot de cognitie voor dagelijkste besluitvorming laten zien dat
de helft een lage zelfredzaamheid heeft en is aangewezen op instructie en toezicht. De in
dit onderzoek verzamelde informatie maakt aannemelijk dat de meesten met een matig
gestoorde cognitie blijvend op toezicht van buiten aangewezen zijn.
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Figuur 23

Figuur 24

5.1.9
Veiligheid
Meer dan de helft van de onderzochte populatie is wel eens verbaal of fysiek gewelddadig geweest
naar anderen (60%, figuur 25):
● een kwart heeft anderen in de afgelopen 3 dagen nog verbaal lastig gevallen (24%)
● een op de zeven heeft anderen de afgelopen dagen fysiek lastig gevallen (14%).

Figuur 25

Ook geweld komt veel voor (figuur 26):
● ruim een derde heeft in de afgelopen maand intimiderend gedrag vertoond (38%);
● een kwart is de afgelopen maand gewelddadig geweest naar anderen (24%);
● een kleine maar wezenlijke groep heeft tijdens het interview verteld de geweldsdaden die
ze gepleegd hebben nadat ze die vooraf hadden gepland of over concrete voornemens tot
geweldsdaden naar anderen (staaf links).

Figuur 26
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De meeste dak- en thuislozen zijn al vaker in aanraking geweest met de politie (figuur 27):
● ruim een op de vijf geeft aan het afgelopen jaar in aanraking te zijn geweest met de politie
vanwege geweld (22%)
● de helft is het afgelopen jaar in aanraking geweest met de politie voor andere
aangelegenheden, zoals verkeersovertredingen of openstaande boetes (51%).

Figuur 27

Bijna 60% heeft een of meerdere malen in de gevangenis gezeten (59%):
● ruim een kwart is langer dan een jaar geleden vrijgelaten (28%),
● een derde kwam het afgelopen jaar vrij uit detentie (30%).

Figuur 28
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Mina

Mina (50) is vroeger mishandeld en
misbruikt. Ze is zwakbegaafd en uit zichzelf
op een agressieve manier. Als er in haar
ogen iets mis is, reageert ze met schelden
of slaan. Ze heeft jarenlang op straat
gewoond. Daar redde ze zichzelf door seks
te hebben in de bosjes met verschillende
mannen, in ruil voor geld of drugs. Vanwege
haar drugsprobleem is ze meerdere malen
opgenomen geweest. Ook in de opvang is ze
een oude bekende; ze heeft er een aantal
periodes gewoond, maar moest steeds
weer vertrekken omdat ze te gewelddadig
was. Mina is erg afhankelijk van ene Jan,
die haar van drugs voorziet en op een
sadistische manier bespeelt en gebruikt.
Twee weken geleden meldde Mina zich
met een vermoedelijke SOA bij de huisarts.
Ook zat ze vol blauwe plekken; ze vertelde
dat Jan haar had gedwongen tot seks. Mina
heeft een scherp mes bij zich en dreigt
zichzelf voor de trein te gooien. “Ik wil dit
niet meer. Ik maak me van kant.” De politie
wordt ingeseind.
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5.2

Waardoor dakloos?

Dak- en thuislozen hebben in de regel multipele problemen. Figuur 29 toont de directe aanleiding,
waardoor de mensen in dit onderzoek hun huis zijn kwijtgeraakt. Alle 108 deelnemers zijn in deze
berekening meegenomen, omdat de thuislozen in deze studie feitelijk daklozen zijn of vlak voor
deelname dakloos waren. De volgende factoren zijn de aanleiding geweest:
● bij 38% waren huurachterstanden en schulden de directe aanleiding;
● 20% is dakloos geworden na een relatiebreuk;
● 6% is uit de woning gezet in verband met het oprollen van een weedplantage;
● 10% is dakloos geworden na detentie;
● 5% is dakloos geworden nadat ze een tijd in het buitenland hebben gewoond;
● 13% is uit huis gezet omdat ze overlast veroorzaakten naar anderen;
● tot slot blijft er een restgroep over van 3%: hier gaat het bijvoorbeeld om mensen die uit de
woonvorm zijn gezet vanwege een gebrek aan motivatie.

Figuur 29

Figuur 30 maakt duidelijk dat meer dan de helft al eerder dakloos is geweest (59%)

Figuur 30

Bijna 60% van de mensen in de laagdrempelige opvang is al eerder dakloos geweest (figuur 30).
De duur van de dakloosheid is voor beide locaties afzonderlijk weergegeven, omdat deze
verschillend is. Figuur 31a geeft inzicht in de duur van deze episode van dakloosheid in de
laagdrempelige opvang in Limburg waar dit onderzoek is uitgevoerd. De duur van de huidige
episode van dakloosheid ligt gemiddeld op 3 maanden, met een spreiding van 0 tot 29 maanden.
De meesten waren pas enkele maanden dakloos. Bij 29% duurde de huidige dakloosheid minder
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dan 1 maand. In de laagdrempelige opvang in Dordrecht lag de duur van de huidige episode
van dakloosheid onder de feitelijk daklozen gemiddeld op 8 maanden, met een spreiding van 1
tot 48 maanden. Zoals figuur 31b laat zien, vertoonde de duur van de dakloosheid daar een vrij
gelijkmatige opbouw. Dit verschil in de gemiddelde duur van de dakloosheid lijkt samen te hangen
met verschillen in de regels rond het gebruik van de toegang en werkwijze, die bij de lokale context
zijn beschreven, en met verschillen in het locale beleid.

Figuur 31a

5.3

Figuur 31b

Wat is nodig voor herstel?

In dit onderzoek zijn met interviews en dossierstudie gegevens verzameld over 108 dak- en
thuislozen. Tijdens de interviews is een anamnese afgenomen, het levensverhaal opgetekend en
een beoordeling aan de hand van de CMH vragenlijst ingevuld. De uitkomsten die in paragraaf
5.1 en 5.2 zijn beschreven bestaan overwegend uit feitelijke informatie. Met uitzondering van de
provisionele diagnosen, gaat het om directe uitslagen van de gebruikte onderzoeksinstrumenten.
De provisionele diagnosen in paragraaf 5.1 zijn het resultaat van de interpretatie door de artsonderzoeker van de verzamelde gegevens. De onderzoeksuitkomsten in deze paragraaf zijn
eveneens de uitkomst van de ordening en beoordeling van de verzamelde informatie. Op grond
daarvan is voor iedere deelnemer een inschatting gemaakt wat nodig is voor een duurzaam herstel.
5.3.1
Hoofdprobleem
De uitkomsten van dit onderzoek maken duidelijk dat dak- en thuislozen mensen zijn met multipele
problemen. De problemen hangen onderling met elkaar samen; het ene probleem brengt weer
andere met zich mee. Bij de meeste dak- en thuislozen zijn schulden de concrete aanleiding
geweest, waardoor ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Maar het achterliggend probleem, dat ten
grondslag heeft gelegen aan de maatschappelijke teloorgang, is bij de meeste dak- en thuislozen
van medische aard, waarbij gebrek aan een ondersteunend netwerk, onverzekerdheid en moeizame
toegang tot de nodige zorg, ondersteuning en behandeling, ertoe heeft geleid dat situaties van
maatschappelijke teloorgang zich ook daadwerkelijk hebben voltrokken.
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Figuur 32 is het resultaat van een etiologische ordening van de bronnen van dakloosheid voor alle
deelnemers. Bij 60% van dak- en thuislozen in deze studie is het hoofdprobleem van psychiatrische
aard. Het betreft een grote groep, omdat als er sprake was van bijvoorbeeld ADHD en verslaving, de
betreffende persoon in deze groep is geplaatst. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de mensen met
een aanpassingsstoornis met stoornissen in het gedrag bij een verstandelijke beperking.
De andere categorieën hoofdproblemen komen minder voor:
● bij 10% is de verslaving het hoofdprobleem, zonder dat daarnaast sprake is andere
psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking;
● bij 16% is de verstandelijke beperking het hoofdprobleem, al dan niet in combinatie met een
verslaving;
● bij 7% zijn schulden het hoofdprobleem, zonder dat er aanwijzingen zijn voor een
verstandelijke beperking of justitiële problematiek;
● tot slot is er een restgroep van 4%: deze mensen zijn dakloos geraakt omdat ze onvoldoende
redzaam zijn met onze taal en regels zonder dat er directe aanwijzingen zijn voor een
verstandelijke beperking. Zij kunnen onvoldoende lezen en schrijven of hebben onvoldoende
kennis van de Nederlandse taal en weten niet hoe een ze een uitkering moeten aanvragen of
een woning kunnen zoeken.

Figuur 32

5.3.2 Eerste taxatie
De levensverhalen geven inzicht in de geschiedenis die aan de dakloosheid is voorafgegaan. Het
gaat meestal om een combinatie van problemen of een samenloop van omstandigheden. Vaak
zijn er al eerder signalen geweest wijzend op de maatschappelijke teloorgang, maar zonder dat de
achterliggende problematiek is onderkend en aangepakt. Soms maken de verhalen duidelijk dat
mensen al een hele tijd “uit beeld” zijn geweest.
Niemand hoort in de opvang, maar het feit dat er mensen tussen wal en schip raken is een gegeven.
De deuren van de maatschappelijke opvang als laatste vangnet staan open, ook waar dit door een
gebrek aan integrale afweging aan de voorkant niet de eerst aangewezen voorziening is of waar er
sprake is van ‘weeffouten’ in het nieuwe zorg- en ondersteuningsstelsel.
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Figuur 33 betreft het oordeel van de onderzoeker over het feit dat de betreffende persoon in
de maatschappelijke opvang zit en zijn perspectief. Er is geen medische informatie bij derden
ingewonnen om de eventuele keerzijde van het verhaal te horen en de taxatie te toetsen. Enige slag
om de arm is daarom op zijn plaats.

Figuur 33

Meer dan de helft van de mensen in deze studie hoort naar het oordeel van de onderzoeker
eigenlijk niet in de laagdrempelige opvang (54%):
● de overgrote meerderheid is vanwege hun complexe problemen gebaat bij een stabiele,
gestructureerde en veilige woonomgeving waar tevens geneeskundige psychiatrische zorg
kan worden geboden; van de laagdrempelige opvang mag niet verwacht worden dat zij de
geneeskundige zorg kunnen bieden die deze groep nodig heeft;
● de 6% die in de maatschappelijke opvang op behandeling wacht zijn bij deze groep
inbegrepen;
● slechts enkelen uit deze subgroep horen niet thuis in de laagdrempelige opvang, beschermd
wonen of zorg maar hebben wel een afgestemde, strakke aanpak nodig om te voorkomen
dat zich opnieuw escalaties met de omgeving voordoen in relatie tot de aanwezige
(persoonlijkheids)problematiek;
● tot slot zijn enkele mensen in de opvang beland met relatief eenvoudige problematiek, die
in een arbeidsgericht traject onder leiding van de bedrijfsarts of na een check op justitieel
gebied weer zelf vooruit hadden gekund.
Bij een op de 12 mensen in deze studie heeft het gebruik van de laagdrempelige opvang op dit
moment een functie om te zorgen dat hij of zij in beeld blijft (8%).
Bij ruim een derde is de dakloosheid lastig te vermijden, als de wijze waarop de zorg en de
toeleiding nu zijn georganiseerd als uitgangspunt worden genomen (38%):
● een op de zes mensen zou relatief snel maatschappelijk kunnen herstellen met een goed
begeleid woon-leer-werktraject parallel aan ambulant onderzoek en behandeling (16%); van
daaruit zouden deze mensen dan kunnen doorstromen naar (aangepast) werk;
● bij een op de vijf mensen is het afbreukrisico hoger en wordt het lastiger om hen weer goed
op weg te helpen (22%).
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5.3.3 Toeleiding en toegang
De verhalen in deze studie nodigen uit tot reflectie op de wijze waarop de toeleiding en toegang
zijn georganiseerd. De toeleiding komt terug bij de behoefte aan geneeskundige zorg.
Wat de toegang betreft, is bij iedere deelnemer gekeken of de toegang tot zorg via de
Zorgverzekeringswet is geregeld en of hij of zij is ingeschreven bij een huisarts. Daarbij is afgegaan
op de informatie uit het gesprek en op de gegevens in het dossier.
Bijna de helft van de dak- en thuislozen in deze studie heeft geen zorgverzekering (47%, figuur 34).
Het is belangrijk deze uitkomst met enige armslag te bekijken. Als hun situatie financieel niet op
orde was, hadden de dak- en thuislozen meestal ook geen zicht op hoe het met de verzekering zat.
Ook is niet getoetst in hoeverre de informatie in de dossiers op dit punt actueel is.
Iets meer dan een derde zou bij een huisarts ingeschreven zijn (36%). Uit de verhalen komt naar
voren dat 14% problemen heeft waarvoor ze het afgelopen jaar naar de huisarts zijn geweest of
waarover met de huisarts is overlegd.

Figuur 34

5.3.4 Lopende behandeling
De gegevens die in dit onderzoek zijn verzameld, bevestigen dat de zorg die in de maatschappelijke
opvang wordt geboden gericht is op de terugkeer in de samenleving. De medewerkers gaan vanuit
een krachtgerichte basismethodiek het gesprek aan en kijken samen met de mensen in de opvang
welke stappen zij daartoe gaan zetten en op welke punten zij hulp nodig hebben. Het aanvragen
van een uitkering, het regelen van de zorgverzekering, inschrijven bij een huisarts, schuldsanering,
budgetbeheer en het zoeken van een passende woning, passende dagbesteding en (aangepast)
werk zijn doelen waar in dat kader vaak op wordt ingezet. Een deel van de mensen heeft in dat
kader hulp van een bewindvoerder of maatschappelijk werk.
Een gedeelte van de mensen in de opvang heeft problemen waarvoor ze onder behandeling staan
bij de huisarts of medisch specialist. Figuur 35 geeft inzicht in de meest voorkomende categorieën:
● 18% is onder behandeling binnen de GGZ;
● 11% is onder behandeling in de verslavingszorg;
● bij 10% loopt een traject onder leiding van de reclassering;
● het is aannemelijk dat sommigen bekend zijn in de gehandicaptenzorg, maar niemand lijkt
daar op dit moment actief onder behandeling te staan.
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Figuur 35

5.3.5 Welk onderzoek?
Op grond van de gegevens die in deze studie zijn verzameld, is voor alle dak- en thuislozen een
inschatting gemaakt van het onderzoek, de hulp en behandeling die nodig zijn. De inschatting is niet
gericht op het (onnodig) medicaliseren. Het oordeel over het benodigd onderzoek is er steeds op
gericht geweest om de informatie te verzamelen die nodig is voor een solide persoonlijke aanpak
die een reële kans geeft op duurzaam herstel. In principe is een brede gegevensverzameling op
alle levensdomeinen nodig om tot een goede integrale afweging te komen, inclusief zingeving,
dagbesteding (werk en vrije tijd), aangaan relaties, woonvaardigheden, financiën/schulden. De
uitkomsten in deze paragraaf beperken zich tot de behoefte aan onderzoek, hulp en behandeling
voor het hoofdprobleem of de combinatie van problemen, waardoor zij dakloos zijn geraakt.
De groep waar geen verder onderzoek nodig is, is klein (7%). Deze groep komt overeen met het
donkergroene veld in de onderstaande figuur. Hier maken het verhaal en de informatie in het dossier
aannemelijk dat de situatie recent voldoende in kaart is gebracht om een goed zorgplan te kunnen
maken.
In de meerderheid van de gevallen zijn aanvullende gegevens of aanvullend onderzoek nodig over
de gezondheidstoestand (86%):
● in een klein deel kan om te beginnen worden volstaan met het opvragen van reeds
beschikbare informatie en het interpreteren daarvan in relatie tot de actuele toestand (6%);
● bij de grootste groep is het nodig om aanvullende diagnostiek te verrichten om een goed
beeld te krijgen van de actuele gezondheidsproblemen, de mogelijkheden tot behandeling en
de behoefte aan hulp en zorg (80%).
Figuur 36 geeft een beeld welk onderzoek nodig is en wat de aard is van het hoofdprobleem dat
daartoe aanleiding geeft. In de alledaagse praktijk zijn deze groepen niet zo strikt gescheiden
als ze hier zijn weergegeven. Zo vormen goed onderzoek naar de psychische en de lichamelijke
gezondheidstoestand een vast onderdeel van de verslavingsdiagnostiek. Als er aanwijzingen zijn
voor cognitief verval bij een alcoholprobleem, geldt hetzelfde. Bij cognitief verval is het ook zaak
om goed te differentiëren met een pre-existente verminderde begaafdheid. De percentages in deze
figuur weerspiegelen de dominante insteek.
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De diagnostiek waar hierop gedoeld wordt, gaat verder dan het opsporen van de oorzaak van de
ziekte. Het gaat om sociaal-medische diagnostiek, gericht op het vermogen zich aan te passen en
een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven.
Als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor verstandelijke beperkingen, dan is het niet toereikend
om een screening uit te voeren of een diagnose te stellen. Het is dan meestal ook nodig om de
wilsbekwaamheid en het eigen regievermogen in de praktijk te observeren en te documenteren,
zodat de toebedeelde verantwoordelijkheden reëel zijn en nieuwe terugval in dakloosheid of
criminaliteit kunnen worden voorkomen.
De hoofdproblemen zoals beschreven in paragraaf 5.3.1 komen in figuur 36 terug:
● in de helft van de gevallen vormen psychiatrische problemen de aanleiding voor aanvullende
diagnostiek (49%); de meeste dubbeldiagnosen zijn ook in deze groep ondergebracht, zoals
de mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een aanpassingsstoornis in
het gedrag en de mensen met verslaving bovenop ADHD;
● bij meer dan een tiende zijn verstandelijke beperkingen de voornaamste aanleiding voor
aanvullende onderzoek (11%);
● bij een tiende is onderzoek aangewezen wegens cognitieve problemen (10%); bij deze groep
zijn aanwijzingen gevonden voor cognitief verval in relatie tot alcoholmisbruik of beginnende
dementie, al dan niet bovenop een pre-existente verstandelijke beperkingen;
● een op de 12 mensen is verslavingsproblematiek aanleiding voor aanvullend onderzoek,
zonder dat er aanwijzingen zijn voor een dubbele diagnose (8%);
Bij een klein deel van de mensen kan, in aanvulling op de gegevens die al in het kader van dit
onderzoek zijn verzameld, worden volstaan met onderzoek naar andere levensdomeinen zonder
dat er direct aanleiding is voor sociaal-medische diagnostiek (7%):
● bij enkelen is onderzoek nodig naar de beheersing van de Nederlandse taal (3%);
● bij enkelen heeft het prioriteit de situatie op het terrein van financiën en justitie te checken ,
zonder dat er aanleiding is voor forensisch psychiatrisch onderzoek (4%).

Figuur 36
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5.3.6 Welke ondersteuning en behandeling?
Parallel aan de beoordeling welk onderzoek nodig is, is ook een inschatting gemaakt welke hulp of
behandeling onderdeel zouden moeten vormen van de persoonlijke aanpak gericht op duurzaam
herstel:
● enkele mensen hebben geen behandeling, maar wel praktische hulp en ondersteuning nodig
om hun zelfredzaamheid te vergroten, met name omdat hun kennis van de Nederlandse taal
en regels op dit moment nog tekortschiet (4%)
● voor de meeste dak- en thuislozen is naast het dak boven het hoofd ook ondersteuning en
behandeling aangewezen (94%).
De redenen, waarom mensen ondersteuning en behandeling nodig hebben zijn als volgt verdeeld:
● bij de grootste groep zijn het opnieuw in kaart brengen van de actuele situatie en het op
geleide daarvan instellen van de benodigde behandeling een onmisbaar onderdeel van hun
weg naar herstel (88%);
● bij 6% lijkt de situatie met betrekking tot het hoofdprobleem voldoende in kaart gebracht en
behandeld, maar is wel nog coördinatie en afstemming nodig om de informele en formele
zorg goed op elkaar af te stemmen, signalen op te pikken en terugval of nieuwe escalaties in
de toekomst te voorkomen;
● de signalen die aanleiding zijn voor betere afstemming tussen alle betrokkenen
hebben bij de meesten betrekking op de interactie met de omgeving in relatie tot
persoonlijkheidsproblematiek, bij een enkeling met criminele activiteiten.
Net als bij het onderzoek, kan de aard van de behandeling die nodig is worden uitgesplitst:
● 54% is op psychiatrische behandeling aangewezen;
● bij nog eens 10% lijkt primair forensisch psychiatrische behandeling aangewezen; in deze
groep zijn de mensen geplaatst met impulscontrolestoornissen of andere psychiatrische
problemen bij wie uit het levensverhaal blijkt dat er al eerder sprake is geweest van
geweldsdelicten of huiselijk geweld;
● 10% is vanwege cognitieve problemen aangewezen op zorg en behandeling;
● 12% is wegens verstandelijke problemen op begeleiding aangewezen;
● enkelen zijn voor hun lichamelijke problemen aangewezen op behandeling

Figuur 37
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Op grond van de verzamelde gegevens kan een uitspraak worden gedaan over de het focus en de
aard van de zorg- en ondersteuningstrajecten die nodig zijn (figuur 38):
● 16% is aangewezen op een ondersteuningstraject dat met name gericht is op vormen van
(begeleid) zelfstandig wonen en dagbesteding. Parallel daaraan kunnen ambulant de
verstandelijke, cognitieve en andere problemen in beeld worden gebracht en gecompenseerd
of behandeld worden. Het is wel belangrijk, dat de link naar sleutelfiguren uit het informele
steunsysteem daarin goed wordt meegenomen om signalen van terugval of escalaties tijdig
op te pikken en bij te sturen. Coördinatie en afstemming tussen alle betrokkenen (formeel en
informeel) is daarom essentieel;
● 39% is aangewezen op een ondersteuningstraject gericht op vormen van zelfstandig wonen
met intensieve begeleiding in combinatie met een leertraject gericht op wonen en werken.
Tegelijkertijd is onderzoek en behandeling nodig voor de psychiatrische problemen of de
verstandelijke beperkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzichtgevende behandeling voor
mensen zonder verstandelijke beperkingen, die als gevolg van ADHD niet zelfstandig de regie
kunnen voeren over hun huishouden en hun leven. Maar het kan ook gaan om diagnostiek
naar lichte verstandelijke beperkingen en autisme. Of om een woon-werktraject onder
leiding van de reclassering (drangzorg) voor mensen met impulscontrolestoornissen, die
huiselijk geweld of andere geweldsdelicten hebben gepleegd. Het is voor deze groep mensen
belangrijk dat ook hun werk op hun mogelijkheden en problemen wordt afgestemd. Niet
iedereen kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt;
● 3% mag in staat geacht worden om zelfstandig de weg naar werk en een woning te vinden,
maar heeft wel een check nodig op justitieel en financieel gebied, om te beoordelen of op die
punten nog hulp nodig is;
● 39% is in de eerste plaats aangewezen op diagnostiek en behandeling in een beschermende
(intramurale) woonomgeving. De mensen in deze groep hebben behandeling nodig voor
hun psychiatrische problemen, verslaving en/of verstandelijke beperkingen (in de beginfase
veelal intramuraal). Op geleide daarvan wordt duidelijk welke zorg en ondersteuning ze op de
langere termijn (nog) nodig hebben;
● 2% is 24 uur per dag aangewezen op zorg in de nabijheid; bij hen kan de noodzaak tot
langdurig verblijf in een intramurale setting nu al worden onderbouwd.

Figuur 38
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Het is aannemelijk dat op geleide van de uitkomsten van diagnostiek en behandeling een groter
deel van de mensen die in het kader van dit onderzoek zijn gezien in aanmerking komt voor zorg
met langdurig verblijf in een intramurale setting.Het gaat dan om de combinatie van een psychische
stoornis met lichamelijke of psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke, zintuiglijke
handicap:
● bij een grote groep is het aannemelijk dat zij na behandeling blijvend aangewezen zijn op 24
uur zorg in de nabijheid ;
● bij een derde van de totale populatie moet op geleide van de uitkomsten van diagnostiek
en het effect van behandeling beter beoordeeld worden welke geneeskundige zorg
en ondersteuning nodig zijn; ook hier gaat het om een zware categorie, bij wie een op
participatie gerichte benadering uitsluitend kan slagen met een goede uitleg over “de
gebruiksaanwijzing in samenhang met de aanwezige problematiek” naar betrokkene zelf en
een heldere uitleg hierover aan alle anderen die bij het ondersteuningstraject zijn betrokken;
● de scores met betrekking tot de cognitie voor dagelijkse besluitvorming zijn in deze context
interessant: deze zijn bij 21% matig gestoord, omdat op dit punt het beeld bestaat dat
ze vanwege een voortdurend aanwezig risico op slechte of onveilige beslissingen altijd
aangewezen zullen blijven op aanwijzingen of toezicht.

Robbie

Robbie is een 24-jarige Antilliaan met een
verstandelijke handicap. Hij werd geboren
op Curaçao als middelste van vijf kinderen.
Robbie is heel muzikaal, schrijft zelf liedjes
en speelt gitaar. Op de lagere school werd
hij veel gepest en bleef hij een paar keer
zitten. Zodra hij op z’n twaalfde naar het
voorbereidend beroepsonderwijs ging
het mis. Robbie ging cocaïne gebruiken
en kwam in de criminaliteit terecht. Voor
zijn 18e belandde hij al tweemaal in de
jeugdgevangenis. In 2012 kwam Robbie
naar Nederland omdat hij hier van zijn
verslaving af wilde komen, een diploma
wilde halen en werk wilde zoeken. Hij ging
bij zijn zus wonen, maar dat ging niet. Zij
zette hem op straat en Robbie verbleef
dan hier, dan daar. Na een gevangenisstraf
belandde hij op straat…
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6 Analyse

Dit is een beeldvormend onderzoek naar dak- en thuislozenpopulatie in de laagdrempelige opvang
van het Leger des Heils in twee provinciesteden buiten de G4. Het onderzoek is om een aantal
redenen bijzonder. Om te beginnen, omdat hiermee de toestand van een grote populatie daklozen in
de laagdrempelige opvang buiten de G4 in beeld is gebracht.
Doordat het onderzoek is uitgevoerd door een arts-onderzoeker, bestaan de uitkomsten niet louter
uit een verzameling en interpretatie van door anderen verzamelde gegevens. Juist doordat de
onderzoeker zelf sociaal-medisch onderzoek heeft gedaan, zijn nog niet vastgestelde problemen
aan het licht gekomen en nieuwe inzichten ontstaan.
Tot slot is het onderzoek uniek omdat voor het eerst ervaring is opgedaan met de InterRAI Community
Mental Health (CMH) vragenlijst in relatie tot dak- en thuislozen in de Nederlandse samenleving. Deze
vragenlijst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de scherpte en detaillering van de uitkomsten.
Het onderzoek is uitgevoerd op twee locaties van de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils
in Limburg en Zuid-Holland. De toeleiding en toegang van de maatschappelijke opvang zijn anders
georganiseerd. Toch zijn het dezelfde typen mensen die in beide steden tussen wal en schip raken. De
uitkomsten met betrekking tot de provisionele diagnosen, het opleidingsniveau en de werkervaring
laten hetzelfde patroon zien. Maar ook de scores op items zoals de zelf gerapporteerde stemming en
de prikkelbaarheid komen met elkaar overeen.
Veel mensen in de laagdrempelige opvang zijn verward of gedeprimeerd. Negen van de tien vertonen
een beeld van psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen of een combinatie daarvan.
Een derde van de populatie is prikkelbaar. Ook de groep die anderen verbaal of fysiek lastig valt,
intimiderend gedrag vertoont of daadwerkelijk geweld pleegt is aanzienlijk. Een derde heeft in de
laatste dagen gevoelens gehad van somberheid en uitzichtloosheid. De helft heeft in de afgelopen
nachten niet goed geslapen. De observaties op de onderzoeksdagen bevestigen dat het op beide
plaatsen vol is en onrustig.
De verwarde mensen in de opvang en de verwarde mensen op straat maken deel uit van dezelfde
populatie. De termen “zorgwekkende zorgmijders” en “zorgwekkende behandelmijders” worden ook
gebruikt in relatie tot deze mensen, maar dat is geen reden om deze analyse te relativeren. In 9 van
de 10 interviews bleek het mogelijk om in een goed gesprek van mens tot mens een relatie op te
bouwen die als basis zou kunnen dienen voor verdere samenwerking gericht op persoonlijk herstel.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat in de persoonlijke plannen wordt meegenomen dat de meesten een
onveilige jeugd hebben gehad en getraumatiseerd zijn. Hechtingsproblematiek is veel aan de orde. De
verhalen maken aannemelijk dat het tussen wal en schip raken mede het gevolg is van het feit, dat het
reguliere zorg- en ondersteuningscircuit onvoldoende op deze doelgroep is afgestemd. Specifieke
deskundigheid en ervaring zijn nodig om dit aandachtpunt goed mee te nemen in de benadering en
planvorming.
Dit onderzoek maakt duidelijk dat centrale problemen, die voor een belangrijk deel bepalen wat
mensen zelf kunnen en wat zij nodig hebben, niet afdoende zijn aangepakt. De onderdiagnostiek en
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onderbehandeling onder de mensen in de laagdrempelige opvang zijn hoog. Dat geldt vooral voor
de verstandelijke beperkingen, cognitieve problemen en andere psychiatrische problemen. Maar dat
geldt evenzeer voor de problemen op lichamelijk gebied. Ook in relatie tot financiën, politie/justitie
en werk worden relevante zaken gemist.
Maatschappelijk brengt het missen en niet aanpakken van deze achterliggende problemen wezenlijke
veiligheidsrisico’s en overlast met zich mee. Dit leidt verder tot ineffectiviteit en ondoelmatigheid in
de zorg- en hulpverleningstrajecten.
Deze conclusie rust op de vergelijking van de eigen bevindingen met de gegevens in het dossier en
het zorgplan. De aantekeningen over het beloop tijdens het verblijf in de opvang en de informatie
over schorsingen illustreren regelmatig dat de eigen verantwoordelijkheid die mensen krijgen groter
is dan redelijkerwijs verwacht mag worden gelet hun verstandelijke of cognitieve beperkingen of
hun psychiatrisch probleem. Dit belemmert herstel en leidt tot onrechtvaardige, soms onmenselijke
situaties voor de mensen die het aangaat.
Deze studie laat zien dat centrale problemen, die voor een belangrijk deel bepalen wat de mensen in
de laagdrempelige opvang zelf kunnen en wat zij nodig hebben, niet afdoende zijn aangepakt of in
beeld zijn. De persoonlijke verhalen geven zicht op de oorzaken daarvan. Deze oorzaken zijn niet tot
de laagdrempelige opvang beperkt, maar hebben ook betrekking op de eerdere schakels in de keten.
Het gaat om tekorten in:
● de herkenning van signalen van maatschappelijke teloorgang op vindplaatsen in de frontlinie;
● de toeleiding en toegang;
● de minimumvoorwaarden om aan herstel te kunnen werken en de toegang tot zorg;
● het onderzoek na binnenkomst in de opvang en de signalering en herkenning van problemen
bij de mensen in de opvang.
Het feit dat 60% al eerder dakloos geweest is maakt aannemelijk dat de aanpak bij de voorafgaande
episode van dakloosheid bij de meesten niet tot duurzaam herstel heeft geleid. De persoonlijke
verhalen illustreren dat signalen van maatschappelijke teloorgang die aan de dakloosheid zijn
voorafgegaan door diverse hulpverleningsinstanties niet zijn herkend of opgepikt. Het probleem van
de gebrekkige signalering en herkenning is breed verdeeld over mogelijke vindplaatsen in de frontlinie,
zoals de wijkteams, de eerste lijn, de politie, het loket schuldhulpverlening en andere gemeentelijke
loketten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg6 constateerde in 2012 al dat de signalering rond
psychosociale problemen op de vindplaatsen dicht bij burgers ontoereikend is. Ondanks het feit dat
wijkteams een hogere vlucht genomen hebben, zijn de multidisciplinaire basiszorgteams die Raad
voor ogen had nog niet goed grond gekomen. De signalering is sinds 2012 niet wezenlijk verbeterd.
De toegang en toeleiding tot intensieve zorg en behandeling komen onvoldoende tot stand. De
uitkomsten met betrekking tot de eerste taxatie (figuur 33) in paragraaf 5.3.2. duiden hierop. De blauwe
rechter helft (54%) staat voor de mensen voor wie de laagdrempelige opvang niet de meest geschikte
voorziening is. 50% van deze 54% is naast het hebben van een dak boven het hoofd aangewezen
op behandeling en zorg die niet binnen de omgeving van de laagdrempelige opvang kan worden
geboden.
De inschattingen op basis van dit onderzoek wijzen uit dat 54% behandeling nodig heeft wegens
6

RVZ Regie aan de Poort http://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Regie_aan_de_poort.pdf
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psychiatrische problemen. De informatie uit de interviews en dossiers maakt duidelijk dat slechts
33% op dit moment binnen de GGZ of verslavingszorg onder behandeling staat. Het aandeel van de
verstandelijke beperkingen dat gemist wordt ligt hoger. Bij 12% van de mensen met aanwijzingen voor
verstandelijke beperkingen zijn deze onderkend en is het beleid daarop afgestemd. Bij de overige 88%
van de groep met aanwijzingen voor verstandelijke beperkingen zijn deze nog niet gediagnosticeerd
of is het hulp- en ondersteuningstraject daar nog niet op afgestemd.
Ook in de opvang zelf is de toeleiding niet goed geregeld. Hoewel het hoofdprobleem bij 90% van
de populatie van medische aard is, zijn mensen met een SPW-achtergrond verantwoordelijk voor het
in kaart brengen van de toestand na binnenkomst in de opvang. Het is aan hen om te beoordelen of
bemoeizorg wordt ingeschakeld. In de praktijk gebeurt dit maar weinig; in de regel wordt vanuit een
praktische insteek aan de slag gegaan.
Bij het opstellen van het zorgplan en bij de beslissing over de aanspraak op individuele Wmo
maatwerkvoorziening zijn soms professionals met een verpleegkundige of ergotherapeutische
achtergrond betrokken. Maar ook dan heeft een praktische werkwijze de overhand boven het
systematisch informatie inwinnen en onder leiding van een deskundige in kaart brengen van de actuele
gezondheidstoestand. De ingekaderde voorbeelden laten zien dat er dan zaken worden gemist.
In de opvang zijn de minimumvoorwaarden om aan herstel te werken voor de meesten onvoldoende
aanwezig. Zo heeft een op de vijf mensen in de opvang geen uitkering of inkomen. Omdat het vol is,
zijn de geregistreerde daklozen niet altijd zeker van hun bed. De enorme hoeveelheid aan prikkels in
de laagdrempelige opvang heeft een ongunstige uitwerking op mensen met een psychose of ander
psychiatrisch beeld. Verder is de toegang tot zorg niet toereikend. De informatie uit de interviews en
dossiers laat zien dat de helft geen zorgverzekering heeft. Ongeveer 10% is het afgelopen jaar bij de
huisarts geweest.
Het gebrek aan doorstroming in de opvang hangt om te beginnen samen met een gebrek aan
capaciteit of toegankelijkheid van aanwezige voorzieningen. Daarnaast worden de onderliggende
problemen niet afdoende onderkend en aangepakt. De mensen die in de laagdrempelige opvang
binnenkomen worden nu niet systematisch gezien door een medisch geschoolde professional
(SPV’er, GZ-psycholoog, psychiater). De medewerkers van het Leger des Heils zelf beschikken over
een enorme ervaring, gedrevenheid, betrokkenheid en een brok intuïtie, maar psychiatrische expertise
is onvoldoende geborgd. Zij geven aan dat hun referentiekader en tolerantie in de loop van de tijd
veranderd zijn, onder invloed van de onrust en agressie waar ze dagelijks mee te maken hebben. De
pragmatische aanpak heeft de overhand. “Het ontbreekt ons aan onderbouwde doorzettingsmacht
om een passende diagnose en behandeling gerealiseerd te krijgen”, was de reactie van een van de
teamleiders. Ook bij huisartsen is er variatie in de affiniteit met deze doelgroep en de bereidheid om
te komen.
Bij degenen die wel onder behandeling staan ontbreekt het veelal aan een deskundige, integrale
afweging op alle levensdomeinen. Zo ontbreekt het aan een systematische screening en diagnostiek
voor verstandelijke beperkingen. De verstandelijke beperkingen die in deze studie zijn gevonden
waren in de meeste gevallen nog niet vastgesteld. Ook als de verstandelijke beperkingen wel zijn
herkend en vastgesteld, krijgen mensen regelmatig een veel grotere verantwoordelijkheid dan zij
aankunnen. De beperkingen in het eigen regievermogen en de wilsonbekwaamheid zijn dan niet
onderzocht of gecompenseerd.
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De systematische check bij politie/justitie/veiligheidshuis ontbreekt eveneens, terwijl een deel van
de populatie daar al bekend is vanwege huiselijk geweld, geweldsdaden of criminaliteit. Een aantal
verhalen in dit onderzoek maakt aannemelijk dat er een hele reële kans is dat zij anderen (opnieuw)
iets zullen aandoen. Het gaat weliswaar om een klein, maar wezenlijk deel van deze populatie dat
direct of op langere termijn ernstig gevaar meebrengt voor anderen.
Negen van de tien daklozen hebben een hoofdprobleem van medische aard. De aanname dat deze
mensen zijn uitbehandeld gaat in veel gevallen niet op, zo tonen de verhalen in dit onderzoek. Bij
de meesten is de actuele situatie met betrekking tot hun sociaal maatschappelijke situatie en hun
gezondheidstoestand niet goed in kaart gebracht, als zij de laagdrempelige opvang binnenkomen.
Het is essentieel dat de verzameling en verwerking van gegevens met betrekking tot hun situatie
integraal wordt uitgevoerd waarbij de inbreng van medische expertise gewaarborgd is. Een dergelijke
aanpak zou een belangrijke impuls kunnen geven aan de kwaliteit van de persoonlijke plannen en de
kans op duurzaam herstel doen verbeteren.
In het kader van de verkenning naar oplossingsrichtingen is het nuttig de uitkomsten van dit onderzoek
ook te plaatsen binnen de contact van het huidige beleid. Wie is verantwoordelijk? Wie moeten er in
actie komen?
Figuur 39 geeft inzicht in de stappen die nodig zijn om lokaal en regionaal tot een sluitende aanpak
te komen. Tegelijkertijd helpt de figuur om helder te krijgen wie verantwoordelijk en wie nodig zijn:
● Gemeenten zijn formeel verantwoordelijk voor de signalering, triage en toeleiding. Ook het
scheppen van de minimumvoorwaarden om aan herstel te kunnen werken (bed, bad, brood en
een veilige omgeving) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bemoeizorg maakt deel uit
van de gemeentelijke taken in het kader van de Wmo. Ook openbare orde & veiligheid behoort
tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. Op de achtergrond speelt de infrastructuur van de
veiligheidshuizen door.
● De formele verantwoordelijkheid voor de stap die op de toeleiding volgt, nl. de brede
gegevensverzameling op alle levensdomeinen en de integrale afweging daarvan onder
verantwoordelijkheid van deskundige professionals, ligt eveneens bij gemeenten.
● Tegelijkertijd maken de uitkomsten van dit onderzoek duidelijk, dat de meeste mensen in de
laagdrempelige opvang een tijd uit beeld zijn geweest. Meestal is het niet toereikend om de
reeds beschikbare informatie op te vragen. In de regel zal het nodig zijn om onderzoek te
doen naar de actuele situatie. Waar de toegang tot de zorgverzekeringswet is geregeld, valt het
onderzoek naar de actuele gezondheidstoestand onder de verzekerde prestaties in het kader
van de Zvw. De zorgverzekeraars zijn dan verantwoordelijk voor de kwaliteit en hoeveelheid van
de inkoop van zorg zoals de beroepskrachten plegen te bieden. Maar de actuele toestand kan
ook aanleiding geven voor onderzoek op forensische titel of voor een op arbeidsre-integratie
gericht traject onder aansturing van de bedrijfsarts. Hier raken de formele verantwoordelijkheden
van gemeenten en zorgverzekeraars elkaar.
● Gemeenten en zorgverzekeraars zouden gezamenlijk invulling moeten geven aan de regierol
om tot een sluitende aanpak te komen gericht op duurzaam herstel. Het is belangrijk dat de
monitoring en evaluatie van het proces en effect van de samenwerking in deze aanpak wordt
meegenomen.
● Met betrekking tot de functionele verantwoordelijkheid komen veel meer partijen in beeld. Want
figuur 39 gaat ook over de samenwerking en infrastructuur die nodig zijn om de sluitende aanpak
te realiseren. Figuur 39 gaat ook over het oppikken van signalen van betrokken medeburgers in
wijken, buurten en vereniging, die aan de bel trekken bij het wijkteam of een tandem vormen
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met de betrokken beroepskrachten als de situatie opnieuw uit de hand loopt.

Figuur 41

De toeleiding en toegang, die nu nog tekort schieten, behoren tot de gemeentelijke
verantwoordelijkheden in het kader van de Wmo. Vanuit het oogpunt van de doelgroep zelf zou ernaar
gestreefd moeten worden om de knip tussen toeleiding/toegang en hulpverlening op te heffen. Dit
komt ten goede aan de klantvriendelijkheid en efficiency van de benadering.
De doelgroep van deze studie heeft sociaal medische expertise nodig om vorm en invulling te geven
aan de geneeskundige behandeling en zorg op weg naar duurzaam herstel.

Figuur 41
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De verhalen van de 108 dak- en thuislozen in deze studie gaan over vraagstukken aan het topje van de
piramide en vragen om te beginnen om betere persoonlijke plannen (figuur 41). Maar tegelijkertijd wijzen
ze op de landelijke en lokale ontwikkelopgaven waar we voor staan. Deze verhalen ondersteunen de
noodzaak om op gemeentelijke en regionale schaal een sluitende aanpak te ontwikkelen gericht op
het onderkennen en oppakken van signalen, waarin snelle verbindingslijnen zijn ontwikkeld waarlangs
informele sleutelfiguren en beroepskrachten kunnen schakelen. Inclusief de samenwerking tussen
zorgpartijen, politie en justitie en onder de gezamenlijke regie van gemeente en zorgverzekeraar. De
inzichten uit dit onderzoek zijn daarom relevant tegen de achtergrond van de Taskforce Verwarde
Personen en de toekomst van beschermd wonen en het afwegingskader Wlz.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Conclusies:
● Negen van de tien dak- en thuislozen hebben psychiatrische problemen, verstandelijke
beperkingen of een combinatie daarvan. Het gaat vaak om verwarde mensen die prikkelbaar
zijn en gebukt gaan onder hun uitzichtloze situatie.
● Meer dan de helft is eerder dakloos geweest. Veel persoonlijke verhalen geven blijk dat
signalen van achteruitgang en teloorgang niet zijn opgepikt, omdat spelers in de frontlinie de
achterliggende problematiek niet herkennen.
● De toeleiding en toegang tot zorg, behandeling en ondersteuning zijn onvoldoende geregeld.
De helft is onverzekerd. Slechts een derde is bij een huisarts ingeschreven, een op de tien lijkt
echt bij de huisarts in beeld.
● In de laagdrempelige opvang zijn de minimumvoorwaarden voor herstel voor de meerderheid
onvoldoende geborgd. Dat geldt voor (het nog niet de beschikking hebben over) een inkomen of
uitkering. Maar dat geldt evenzeer voor de voorwaarde van een stabiele, veilige (beschermende)
woonomgeving als basis voor een traject gericht op herstel.
● De centrale problemen, die voor een belangrijk deel bepalen wat mensen zelf kunnen en wat
zij nodig hebben, zijn bij velen niet afdoende onderkend en aangepakt. De onderdiagnostiek
en onderbehandeling zijn hoog.
Aanbevelingen:
● Verwarde mensen op straat of in de opvang vragen om een brede systematische
gegevensverzameling en beoordeling op alle levensdomeinen, waarbij de inbreng van medische
expertise gewaarborgd is. Een betere gegevensverzameling en betere persoonlijke plannen
kunnen het perspectief op duurzaam herstel bij deze doelgroep aanzienlijk verbeteren.
● Het is waardevol om in het kader van de ontwikkeling van de plannen van aanpak voor
verwarde personen experimenten in te richten om de werking en het effect van de ontwikkelde
werkwijze in de praktijk uit te testen en de waarde daarvan in beeld te brengen in termen
van zorg, veiligheid en maatschappelijke kosten en baten. Dergelijke experimenten kunnen een
waardevolle bijdrage leveren om de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking rond deze
groep kwetsbare burgers landelijk te verbeteren.
● Het is essentieel dat er een betere monitoring komt om het verloop van het herstel bij verwarde
en dakloze mensen langdurig te volgen.
● Het hoge percentage dat al eerder dakloos was en hun levensverhalen vormen aanleiding om
breed in te zetten op een betere herkenning van signalen van verwardheid en maatschappelijke
teloorgang. Instrumenten zoals de BMHS zijn waardevolle hulpmiddelen om de signalering bij
medewerkers in de frontlinie te ondersteunen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Afkortingen en begrippen
Addendum
		
ADD		
ADHD		
ADL		
		
AWB		
AWBZ 		
BMI		
BMHS		
Clever		
CMH		
CODA-G4
CVA		
FACT-team
IADL		
		
		
InterRAI
		
LDO		
LSD		
MMSE		
MO		
SCIL		
UWV		
VEZC		
WAJONG
Wbp		
WGBO		
WLZ		
WMO		
WWB		
XTC		
ZRM		
Zvw		

Addendum Zorgverzekeraars bij Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen
Attention Deficit Disorder
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, zoals uit bed komen, aan- en uitkleden,
eten en drinken, bewegen, sociale contacten etc.; zie ook IADL
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Body Mass Index
Brief Mental Health Screener of politiescreener
Naam van het cliëntenregistratiesysteem van het Leger des Heils
Community Mental Health, dit is de in dit onderzoek gebruikte InterRAI vragenlijst
Grote cohortstudie in de G4, waarin 500 daklozen in de G4 3 jaar lang zijn gevolgd
Cerebrovasculair Accident (een herseninfarct of hersenbloeding)
Team dat werkt volgens principes van Function Assertive Community Treatment
Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (telefoneren, inkopen doen,
maaltijd bereiden, huishoudelijke activiteiten, wassen van kleding, openbaar vervoer,
medicatiegebruik)
Gevalideerde assesment methodiek om de problemen en zorgbehoeften bij mensen
met complexe problemen systematisch in kaart te brengen, zie paragraaf 4
laagdrempelige opvang
Lysergeenzuurdi-ethylamide
Minimal Mental State Examination, voor screening op cognitieve beperkingen
Maatschappelijke Opvang
Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Van Everdingen ZorgConsult
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
Wet Langdurige Zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Werk en Bijstand
Ecstasy of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine)
ZelfRedzaamheid-Matrix, een instrument om de zelfredzaamheid te beoordelen
Zorgverzekeringswet
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Bijlage 2: Onderzoeksverantwoording
Dit is een eerste beeldvormend onderzoek naar de dak- en thuislozenpopulatie in twee grote steden
buiten de G4, dat op deze wijze is opgezet. De onderzoeksopzet is bijzonder, omdat het onderzoek
niet beperkt is tot de verzameling en analyse van door anderen verzamelde gegevens. Juist doordat
de onderzoeker zelf sociaal-medisch onderzoek heeft gedaan, is informatie aan het licht gekomen
die tot andere inzichten leidt. De bevindingen uit het eigen sociaal-medisch onderzoek zijn, in
aanvulling op de informatie uit de CMH beoordeling en de informatie in het dossier, de belangrijkste
gegevensbron geweest om de problemen in kaart te brengen, etiologisch te ordenen en voor iedere
deelnemer een nauwkeurige inschatting te maken wat nodig is voor een duurzaam herstel.
De Community Mental Health vragenlijst (CMH) uit InterRAI heeft een belangrijke bijdrage geleverd
om relevante informatie nauwkeurig te verzamelen. In dit onderzoek is gewerkt met de Nederlandse
CMH pilotversie in combinatie met Imatrix 5.1. De onderstaande tabel laat zien welke onderwerpen in
deze vragenlijst aan bod komen.
Na digitale invoer zijn de uitkomsten berekend op de bij de CMH behorende schalen en CAP’s. CAP
staat voor “clinical assessment protocol”. Dit zijn stoplicht signaleringen die van belang zijn voor de
directe zorg en behandeling. Met het oog op het doel van de studie is ervoor gekozen om in dit
eindrapport alleen een selectie uit de grote hoeveelheid aan informatie te presenteren.

Figuur 40

Dit onderzoek is uitgevoerd in de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils in Heerlen en
Dordrecht. De persoonlijke interviews in Heerlen zijn uitgevoerd in maart. De gesprekken in Dordrecht
hebben in september plaatsgevonden. De beschrijving van de lokale context in paragraaf 2 maakt
duidelijk dat er verschillen in de werkwijze binnen de opvang en in de netwerken. Ook de uitkomsten
van de studie laten op een aantal punten verschillen zien.
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Toch zijn de uitkomsten van de beide locaties samengevoegd en gezamenlijk gepresenteerd. Hoewel
de toeleiding en de hulpverlening vanuit de netwerken op beide locaties verschillen, vertonen de
mensen die in Limburg en Zuid-Holland tussen wal en schip raken grote gelijkenissen. De overlap
in de uitkomsten met betrekking tot de directe aanleiding voor de dakloosheid, het hoofdprobleem
en de provisionele diagnosen met betrekking tot de psychische problematiek is de voornaamste
reden om de uitkomsten samen te voegen. De variabelen die gerelateerd zijn hoe dak- en thuislozen
hun toestand beleven, zoals de ervaren gezondheid, ervaren stemming en prikkelbaarheid, tonen
eveneens een vergelijkbaar patroon. In de bespreking van de resultaten is kort ingegaan op de
verschillen in de overeenkomsten voor beide locaties.

Bijlage 3: Achtergrondinformatie over de auteur
Coline van Everdingen heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Nadat ze
klinische ervaring heeft opgedaan, onder meer in de revalidatie, heeft ze zich gespecialiseerd tot arts
maatschappij & gezondheid. In haar werk als arts maatschappij & gezondheid heeft ze ruime ervaring
opgedaan met sociaal medische advisering en indicatiestelling bij RIO/CIZ en bij een zorgverzekeraar.
Als bestuurslid van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen en van de Koepel voor
Artsen Maatschappij en Gezondheid is zij in die periode de initiatiefnemer en aanjager geweest van
de competentiegerichte omschrijving van het beroepsprofiel voor de arts Indicatie & Advies op basis
van de CANMEDS.
Vanaf 2009 werkt ze als zelfstandig ondernemer en heeft ze in diverse rollen ervaring opgedaan
met het anders inrichten van zorg en welzijn. Naast haar werk is zijn een actief lid in de inhoudelijke
werkgroep langdurige zorg van de VAGZ, de sectie OGGZ van de NVAG en in de Nederlandse
Straatdokters Groep.
Voor meer informatie over haar expertise en de vervulde opdrachten, zie www.vezc.nl of LinkedIn.
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Gebruikt fotomateriaal is afkomstig uit de huisstijlcollectie van het Leger des Heils.
Er is geen relatie tussen de foto’s en de cliëntverhalen.
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