
Zorggebruik en zorgmijden

Zorgmijden

Weten hoe het staat met zorgmijden in uw gemeente of wijk? Kijk op www.gezondheidsatlaszl.nl

In Zuid-Limburg wordt meer zorg geconsumeerd dan in de rest van Nederland. Door de vergrijzing en de toename van
mensen met chronische aandoeningen neemt de druk op de zorg de komende jaren verder toe.

Dit kan leiden tot zorgmijden.

Wat is zorgmijden?
Mensen die weleens bewust afzien van zorg
om een bepaalde reden, zoals:

Zorgmijden kan nadelig uitpakken voor de
persoon zelf en de maatschappij door:

onnodig lang rondlopen met klachten
risico op complicaties
zwaardere en duurdere ingrepen (in de
tweedelijnszorg) als gevolg

niet naar de huisarts gaan omdat men 
verwacht dat de klacht vanzelf over zal gaan

iemand die medicatie niet ophaalt bij de
apotheek vanwege de eigen bijdrage

Zorgmijden in Zuid-Limburg

volwassenen
in Zuid-Limburg 

meed bewust zorg het
afgelopen jaar

Bij 69% ging het om de
aard van de klacht:1 op de 6

het gaat vanzelf wel over

klacht niet ernstig genoeg

proberen zelf klacht op te

lossen

Bij 34% ging het om de
vervolgkosten:

mensen hebben het geld

nodig voor andere dingen

Bij 16% ging het om
de zorgverlener:

angst voor dokters

angst voor behandeling

ontevredenheid over arts

Hoogopgeleiden

Zorgmijden komt meer
voor bij volwassenen,

vooral 17-24 jarigen, dan
bij ouderen (65+).

Komt vaker voor bij:

Ouderen 

Laagopgeleiden

Komt vaker voor bij:

Volwassenen

Laagopgeleiden

Komt vaker voor bij:

Ouderen

De informatie in deze infographic is niet bedoeld de aanpak van zorgmijden bij ‘zorgwekkende zorgmijders’; hiervoor is
een specifieke aanpak nodig. Dit zijn zeer kwetsbare mensen met vaak meervoudige, complexe problematiek die op
één of meerdere gebieden zorgmijdend gedrag vertonen en vaak al bekend zijn bij meerdere instanties.

Aanpak

de kenmerken van mensen die zorg mijden en de redenen hiervoor zijn divers.
Door deze diversiteit is er niet één methode om alle zorgmijders op te sporen.
Gebruik daarom meerdere methoden in combinatie met elkaar.

Aanpak van zorgmijden

De financiële toegang tot zorg wordt voor sommige mensen een probleem.

Om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden stijgen de zorgpremie en het verplicht eigen risico.

Dé zorgmijder bestaat niet

http://www.gezondheidsatlaszl.nl/


Persoonlijke aanpak en vertrouwen

Zorgmijden

Deze zijn erop gericht om de onderliggende ondersteuningsbehoefte goed te
bepalen en/of eigen regie te bevorderen, zoals: 

de Groningen Frailty Indicator (GFI)

De Zelfredzaamheidsmatrix 

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Verschillende instrumenten zijn beschikbaar waarmee professionals in gesprek kunnen gaan met zorgmijders:

Specifiek voor kwetsbare ouderen: het [G]OUD-instrument of

Financiële barrières en informatievoorziening

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, afdeling Kennis & Innovatie: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl

Zorgelijk zijn vooral de mensen die zorgmijden omdat ze
het geld nodig hebben voor andere dingen.

Blijf communiceren met burgers over kosten
en compensatiemogelijkheden.

Voorbeeld: Gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen verschillende regelingen aanbieden zoals het meeverzekeren
van het eigen risico of een zorgtoeslag die het eigen risico en de zorgpremie deels dekt.

De gemeente Meerssen biedt samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen.
Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts.

Bijvoorbeeld welke kosten wel en niet onder het eigen risico
vallen. Mensen gaan onterecht niet naar de huisarts of specialist
omdat ze denken dat de kosten onder het eigen risico vallen.
Burgers zijn ook vaak slecht op de hoogte van gemeentelijke
compensatieregelingen.

Gerichte communicatie naar verschillende doelgroepen
kan zorgmijden uit onwetendheid verminderen.

Landelijk wordt discussie gevoerd over het verband tussen
de verhoging van het eigen risico en het aantal zorgmijders.
Onderzoek laat geen directe link zien tussen beide.
Toch zien huisartsen en apothekers wel degelijk steeds
meer zorgmijders vanwege kosten. Het gaat dan vooral om
het afzien van fysiotherapie en medicatie.

Hoe zorgmijdgedrag signaleren?

Door zorg en voorzieningen laagdrempeliger en toegankelijker te maken, komt de
zorgmijder eerder in beeld of vinden zorgmijders zelf makkelijker de weg naar zorg.

Dit netwerk verzamelt informatie of meldingen uit de buurt van maatschappelijke ketenpartners (bijv. politie en
woningbouwvereniging), mantelzorgers of bewoners. Bijvoorbeeld over schulden of beginnende vervuiling.

Actief inzetten van bijv. sociale wijkteams of de wijkverpleegkundige om zorgmijders op te sporen. Vooral
ouderen ervaren vaak een drempel om hulp in te schakelen. Ze melden zich pas als het probleem verergert of
uit de hand gelopen is. Het helpt om eerder, proactief contact te leggen.

Het beter benutten en koppelen van bestaande databronnen voor individuele case-finding
Gebruik maken van data uit verschillende bronnen op een kleine schaal (wijk/buurt) om risicogroepen te identificeren

Door slim gebruik van bestaande data

Via een laagdrempelig signaleringsnetwerk

Door actief op zoek te gaan

Door zorg laagdrempelig te maken

2019

Zo gauw een zorgmijder in beeld is, werpt een actieve, persoonlijke benadering de meeste vruchten af.

Daarbij staat het winnen van vertrouwen voorop.

http://www.platformouderenzorg.nl/bestanden/s2_gfi_lijst_voor_in_de_syllabus_copy1.pdf
https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/
https://iph.nl/tools/
https://www.beteroud.nl/zorg-goud-geintegreerde-ouderenzorg.html

