Meldingen onverzekerden
in regio Utrecht
(2017/2018/2019)
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1. Inleiding
Naar aanleiding van ernstige incidenten en een toenemend aantal meldingen rond verwarde
personen stelden de ministeries van VWS, V&J en de VNG in september 2015 het Aanjaagteam
Verwarde Personen in. Het Aanjaagteam bracht knelpunten op het niveau van landelijke
systemen in kaart om de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag te
verbeteren.
Eén van de problemen rond verwarde personen is onverzekerdheid voor zorgkosten. De
gemeenten en het Rijk hebben afgesproken om dit probleem aan te pakken. Per 1 maart 2017
is de subsidieregeling van het ministerie van VWS voor het bekostigen van spoedeisende
medische zorg aan onverzekerden van kracht gegaan. Hieraan is de voorwaarde verbonden
dat de onverzekerde wordt gemeld bij een landelijk meldpunt van de GGDGHOR. Deze regeling
zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en
gewaarborgd is van continuïteit van zorg.
De GGD regio Utrecht ontvangt de meldingen vanuit het landelijke meldpunt GGDGHOR. Zodra
er een melding binnenkomt bij de GGD zal deze worden doorgezet naar de gemeente ten
behoeve van opname in de basisregistratie om toe te leiden naar een zorgverzekering. Voor
gemeenten die bij het regionaal Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' (MAB) zijn aangesloten wordt
de melding via het MAB behandeld als zijnde een melding en in samenspraak met het
wijkteam passende vervolgzorg ingezet.
Deze rapportage beschrijft het aantal meldingen en het aantal onverzekerde personen dat in
de afgelopen twee jaar bij GGDrU is aangemeld. Daarnaast wordt stilgestaan bij de
achtergrondkenmerken van de onverzekerden, welke zorginstelling gemeld hebben en in
hoeverre het gemeenten gelukt is contact te vinden met de onverzekerden en de betrokken
personen daadwerkelijk in zorg(-verzekering) te krijgen.
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2. Resultaten
2.1 Aantal meldingen
In de periode van twee jaar (maart 2017 t/m februari 2019) zijn 329 meldingen over
onverzekerden bij de GGDrU binnengekomen. In het eerste jaar gaat het gemiddeld om 11
meldingen met betrekking tot het verlenen van spoedeisende medische zorg aan
onverzekerden per maand (130 meldingen in totaal). Dit aantal is in het tweede jaar
significant toegenomen tot gemiddeld 17 meldingen per maand (199 meldingen in totaal). De
meeste spoedeisende zorgacties zijn in de maand november 2018 uitgevoerd, namelijk 26
zorgacties (zie Figuur 1).
Figuur 1. Aantal spoedeisende zorgacties aan onverzekerden per maand in periode 2017-2019

2.2 Aantal onverzekerden
De 329 meldingen hebben betrekking op 290 onverzekerde personen. Hiervan hebben 256
personen in de afgelopen twee jaar eenmalig onverzekerde spoedeisende medische zorg
ontvangen. Bij 34 personen (12%) is dit meerdere malen gebeurd, bij 29 mensen twee keer,
vier mensen drie keer en bij één persoon vier keer. Van de mensen die meerdere keren
gemeld zijn, betrof het bij 25 mensen (74%) zorgacties die korte tijd na elkaar verricht zijn
(binnen drie maanden). Bij vijf mensen zijn de zorgacties na drie maanden maar binnen een
half jaar verricht en bij vier mensen zit er een periode van ruim een half tot anderhalf jaar
tussen. De onverzekerden die meerdere malen door diverse hulpverleners zijn gezien kregen
in de meeste gevallen (77%) hulp vanwege psychi(atri)sche klachten.
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2.3 Demografie onverzekerden
Het gaat om 225 mannen (78%) en 65 vrouwen (22%) met een gemiddelde leeftijd van 37
jaar, variërend van 0 tot 81 jaar.
De onverzekerden zijn woonachtig in: Utrecht (71); Amersfoort (13); Zeist (9); Nieuwegein
(7); Houten (5); De Bilt (4); Stichtse Vecht (4); Veenendaal (4); Wijk bij Duurstede (3);
IJsselstein (2); Utrechtse Heuvelrug (2); Soest (2); Woerden (2); Oudewater (1); Renswoude
(1); Rhenen (1); Vijfheerenlanden (1). In totaal is 45% van de onverzekerden (132)
woonachtig in regio Utrecht, 17% is woonachtig buiten de regio (30 in Nederland en 20 buiten
Nederland); 12% is dakloos (34) en van 17% is de woonplaats onbekend (74).

2.4 Aantal melders
In de regio Utrecht is 64% van alle meldingen gedaan door de GGZ (Altrecht, GGZ Centraal,
SymforaMeander, Arkin), zie tabel 1. Het gaat hierbij om 182 onverzekerde personen (27
dubbele meldingen) die meestal bij de GGZ aangemeld worden voor een crisisbeoordeling.
Daarnaast is een kwart van de meldingen gedaan door diverse ziekenhuizen in regio Utrecht
(UMCU, Meander, Diakonessenhuis, St. Antonius). Hierbij ging het meestal om een
behandeling op de Spoedeisende Hulp afdeling vanwege (ernstig) lichamelijk trauma.
De meeste meldingen zijn afkomstig van zorgverleners werkzaam in Utrecht (82%), zie verder
tabel 2.
Tabel 1. Aantal melders naar soort zorginstelling
Aantal melders
GGZ
Ziekenhuis
Huisarts

209 (64%)
81 (25%)
22 (7%)

Apotheek

8 (2%)

Overig*

9 (2%)

Totaal

329 (100%)

*Leger des Heils/Stichting Dianet/Revalidatiecentrum De Hoogstraat/verloskundige zorg/kraamzorg

Tabel 2. Aantal meldingen naar gemeente van zorginstelling
Gemeente waar zorgactie is uitgevoerd
Utrecht

269 (82%)

Amersfoort

35 (11%)

Nieuwegein

9 (2,7%)

Veenendaal

6 (1,8%)

Zeist

5 (1,5%)

De Bilt

2 (0,6%)

IJsselstein

1 (0,3%)

De Ronde Venen

1 (0,3%)

Houten

1 (0,3%)

Totaal

329 (100%)
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2.5 Monitor
Om inzicht te verkrijgen hoeveel meldingen uiteindelijk hebben geresulteerd in het opnemen
van de cliënt in een zorgverzekering is een monitor uitgezet.
Van de 290 onverzekerde personen komen er 132 uit regio Utrecht en is 107 dakloos/adres
onbekend. Van deze groep is van 127 onverzekerden aanvullende informatie verkregen
(respons 53%, zie tabel 3). Bij een derde van de onverzekerden is het de gemeenten gelukt
om ze verzekerd te krijgen. Bij een derde is het niet gelukt meestal omdat de onverzekerde
onvindbaar is en er onvoldoende informatie is om de persoon te traceren. In de andere
gevallen is de persoon niet verzekeringsplichtig, is het wijkteam er nog mee bezig of is de
persoon woonachtig in een andere regio.
Tabel 3. Resultaten van gemeente-acties per aantal onverzekerde personen
Resultaten per aantal personen

Verzekeringsplichtig

Verzekerd

42 (33%)

42

Wel briefadres, verder onbekend

2 (1,6%)

2

Niet vindbaar/onvoldoende informatie

39 (31%)

?

Niet gelukt, onverzekerd

10 (7,9%)

10

Niet verzekeringsplichtig

11 (8,7%)

-

Woonachtig in andere regio

11 (8,7%)

7

Wijkteam is er nog mee bezig

11 (8,7%)

11

1 (0,8%)

1

Overleden
Totaal

127 (100%)
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3. Nabeschouwing
In regio Utrecht hebben in het afgelopen jaar circa 17 onverzekerde personen per maand
spoedeisende medische hulp nodig. Bij 11 van deze 17 personen gaat het om zorg vanwege
ernstige psychi(atri)sche problematiek. De meest meldingen komen van zorginstellingen uit
Utrecht en hebben betrekking op onverzekerde personen die in regio Utrecht wonen (45%) of
die dakloos zijn /waarvan de woonplaats onbekend is (29%).
Vergeleken met het aantal meldingen onverzekerden in het eerste jaar is het aantal in regio
Utrecht in het tweede jaar significant toegenomen van 130 naar 199 meldingen. Een aantal
redenen kunnen de oorzaak zijn van deze toename.
 Bekendheid van de subsidieregeling over spoedeisende medische zorg neemt toe onder
de zorgverleners.
 Verruiming van de subsidieregeling waardoor het makkelijk is geworden om te melden.
Zo is de eis van verzekeringsplicht komen te vervallen en het opnemen van
persoonsgegevens niet meer nodig. Deze aanpassing was noodzakelijk, omdat bij
driekwart van de onverzekerden het niet gelukt is toestemming te krijgen voor het
verstrekken van (medische) gegevens.
In het komend jaar zal het aantal meldingen onverzekerden naar verwachting nog meer
toenemen. In maart 2019 heeft het kabinet namelijk besloten om de regeling te verruimen.
Ook niet-spoedeisende medische zorg zal vanaf nu onder de subsidieregeling vallen. Daarnaast
is de overheid met een voorlichtingscampagne begonnen om zorgverleners op het bestaan van
de subsidieregeling te wijzen.
De subsidieregeling is bedoeld voor zwerfjongeren, dak- en thuislozen en verwarde personen.
Naar schatting gaat het in Nederland om circa 6.250 onverzekerden (0,036% van de gehele
bevolking). In regio Utrecht zijn in de afgelopen twee jaar 290 onverzekerden aangemeld voor
subsidie, dit betreft 0,022% van de bevolking in regio Utrecht. Dit is minder dan we op basis
van de landelijke getallen zouden verwachten.
Tenslotte is in regio Utrecht een monitor bijgehouden welke (geslaagde) acties door GGD en
gemeenten ondernomen zijn om de onverzekerden (weer) verzekerd te krijgen. Hieruit komt
naar voren dat slechts een derde van de onverzekerden inmiddels een zorgverzekering heeft.
Bij de andere gevallen is dit niet gelukt, meestal omdat er onvoldoende informatie is om de
persoon te kunnen traceren. Het percentage niet-geslaagde acties zal waarschijnlijk sterk
toenemen in de komende jaren omdat, bij het ontbreken van persoonsgegevens van
onverzekerden, het voor GGD en gemeenten steeds moeilijker zal worden om vervolgzorg aan
te bieden.

Referenties:
 https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden/veranderingen/watverandert-er-vanaf-1-maart-2019
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/13/onverzekerden-krijgen-sneller-toegang-totniet-spoedeisende-zorg-a3953070
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