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dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of 
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Met de ZRM meet je hoe zelfredzaam iemand is. 
Alle gegevens over het functioneren van een per-
soon druk je op de ZRM uit in een oordeel over de 
mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat 
moment. 
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een cliënt. Dit oordeel druk je uit in een score op 
de ZRM. De domeinen en indicatoren van de ZRM 
schrijven voor welke informatie je nodig hebt om 
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Voorwoord 
 
 

Hoe gaat het nu met de cliënt? Behoort de cliënt tot de doelgroep van de interventie? Welk ef-

fect heeft de interventie op de cliënt? Vragen als deze worden steeds vaker gesteld aan hulp-

verleners, beleidsmakers en onderzoekers in zorg en welzijn. In de openbare gezondheidzorg 

hebben we te maken met complexe, sociaaleconomische en psychosociale problematiek, een 

nauwe samenwerking tussen instellingen en diensten uit verschillende sectoren, en dynamische 

doelgroepen met uiteenlopende behoeften. Het beantwoorden van dergelijke vragen is dan 

geen eenvoudige opgave. De GGD Amsterdam ontwikkelde daarom in samenwerking met de 

Gemeente Rotterdam een meetinstrument om het functioneren van cliënten van de openbare 

zorg beter in kaart te kunnen brengen: de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).  

Een groot aantal gemeenten, instellingen, en organisaties heeft sinds publicatie van de eerste 

versie in 2010 interesse getoond in toepassing en implementatie van de ZRM. De ZRM komt 

(blijkbaar) tegemoet aan een behoefte naar betrouwbare, volledige en vergelijkbare informatie in 

de openbare gezondheidzorg die tot dan toe grotendeels onvervuld was gebleven. Recente 

ontwikkelingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van gemeenten in het organiseren en 

beheren van de zorg voor een steeds bredere groep sociaal kwetsbaren, in combinatie met de 

vraag naar verantwoording van de kosten die in vrijwel de gehele gezondheidszorg groeit, heb-

ben deze behoefte alleen maar verder en sneller doen toenemen. 

Vele professionals, beleidsmakers en onderzoekers die de ZRM in de afgelopen twee jaar heb-

ben toegepast in hun werk hebben hun ervaringen met ons gedeeld en suggesties gedaan voor 

verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en eenduidigheid van de ZRM. Daarnaast hebben wij 

vorig jaar onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid en validiteit van de ZRM met vooral 

bemoedigende resultaten maar waaruit ook enkele aanbevelingen voor verbetering naar voren 

komen. Zowel de feedback van gebruikers als de resultaten van het onderzoek hebben geleid 

tot de publicatie van een nieuwe versie van de ZRM en een volledig herziene handleiding die nu 

voor u ligt.  

Met dank aan alle gebruikers en geïnteresseerden in heel Nederland is de ZRM 2013 duidelijker 

en eenvoudiger in het gebruik geworden. Deze nieuwe handleiding is toegankelijker, vollediger 

en biedt de lezer uitgebreide informatie over de achtergrond, het gebruik, en de mogelijkheden 

van de ZRM 2013. Namens de ZRM-kerngroep wens ik u veel plezier met de ZRM 2013. Ik 

hoop dat u de ZRM bruikbaar en nuttig zult vinden in uw dagelijks werk.  

 

Paul van der Velpen 

Directeur GGD Amsterdam 

7 februari 2013
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Wat is zelfredzaamheid? 
 

Je kan zelfredzaam worden genoemd als je 

een acceptabel niveau van functioneren hebt 

gerealiseerd op de gebieden (domeinen) 

waarmee jij, en iedereen in de Nederlandse 

samenleving, in het dagelijks leven te maken 

krijgt. 

 

Zelfredzaamheid is niet ‘alleenredzaamheid’.  

Om een acceptabel niveau van functioneren 

te behouden of te bereiken kan, of moet, je 

gebruik maken van de vaardigheden, experti-

se, middelen en mogelijkheden van anderen. 

‘Anderen’ zijn bijvoorbeeld familie en vrienden, 

maar ook hulpverleners kunnen helpen in het 

behouden of bereiken van een acceptabel 

niveau van functioneren. 

 

Zelfredzaamheid is wel vragen om de hulp van anderen wanneer je die nodig hebt om 

een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken. Je moet niet alleen 

hulp vragen aan degene die je kan helpen, je moet je vraag ook zo stellen dat de ander 

begrijpt hoe hij/zij je kan helpen zelfredzaam te worden of zelfredzaam te blijven. Bo-

vendien moet je op tijd hulp vragen, als je wacht tot een ander jouw problemen opmerkt 

en voor jou hulp gaat vragen, ben je niet zelfredzaam.  

 

Zelfredzaamheid definiëren we in het algemeen dan als: 

Het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke do-

meinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het 

moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf 

kan voorkomen of verhelpen. 
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Wat meet ik met de Zelfredzaamheid-Matrix? 
 

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) meet je hoe zelfredzaam iemand is. Alle gege-

vens over het functioneren van een persoon druk je op de ZRM uit in een oordeel over 

de mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment. 

 

Deze mate van zelfredzaamheid is een uitkomst.  

Hoe zelfredzaam iemand is in termen van een score op de ZRM is een resultaat, het 

gevolg van allerlei factoren en processen die hebben geleid tot de mate van zelfred-

zaamheid op dit moment. Met de ZRM kijk je 

dus alleen naar de uitkomst en laat je de oor-

zaken zoveel mogelijk buiten beschouwing. 

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste zijn 

oorzaken niet altijd zichtbaar en moeilijk in 

kaart te brengen (bijvoorbeeld persoonlijkheid, 

cultuur, motivatie). Ten tweede is de manier 

waarop deze factoren elkaar en de uitkomst 

(zelfredzaamheid) beïnvloeden heel ingewik-

keld. Je beoordeelt de zelfredzaamheid dus 

zonder uitspraken te doen over de manier 

waarop dit zo is gekomen. 

 

 

De mate van zelfredzaamheid is een momentopname. 

Met de ZRM beoordeel je hoe zelfredzaam iemand nu is. Je maakt als het ware een foto 

van iemands functioneren. In het algemeen kun je informatie over het functioneren van 

een persoon langer dan 30 dagen geleden buiten beschouwing laten.  

 

Net zoals je de geschiedenis niet meeneemt in je beoordeling, is het ook belangrijk dat 

je de beoordeling op de ZRM niet baseert op de toekomst. Je ziet het functioneren op 

dit moment, en je verwacht dat dit functioneren waarschijnlijk zal leiden tot een ander 

niveau van functioneren, maar dit weet je niet zeker. Jouw verwachting van wat waar-

schijnlijk zal gebeuren verschilt van andere beoordelaars. Bovendien hebben allerlei 
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factoren nog invloed op wat waarschijnlijk zal gebeuren. In je beoordeling van de mate 

van zelfredzaamheid op dit moment, ga je dus alleen uit van wat je ziet. Alleen wat nu 

gebeurt telt. 
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Welke niveaus van zelfredzaamheid heeft de ZRM? 
 

De ZRM is ingedeeld in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het laagste niveau op de 

schaal is minimale zelfredzaamheid. Het hoogste niveau is maximale zelfredzaamheid. 

De niveaus zijn aangegeven met een score: een getal tussen 1 en 5; en met een korte 

beschrijving: ‘acuut probleem’, ‘niet zelfredzaam’, ‘beperkt zelfredzaam’, ‘voldoende 

zelfredzaam’, en ‘volledig zelfredzaam’. 

 

In de figuur hieronder kun je zien wat de niveaus betekenen in termen van zelfredzaam-

heid. Om de indeling in vijf niveaus te verduidelijken, is deze ook weergegeven voor 

twee concepten die sterk gerelateerd zijn aan zelfredzaamheid, namelijk zorgbehoefte 

en begeleidingsbehoefte. 

 

 

 1 
ACUUT 

2  
NIET 

3  
BEPERKT 

4  
VOLDOENDE 

5  
VOLLEDIG 

      

Zelfredzaam 

Acute pro-
blematiek. De 
situatie is 
onhoudbaar. 

Cliënt is niet 
zelfredzaam. 
Situatie ver-
slechterd als 
niet wordt 
ingegrepen. 

Beperkte zelf-
redzaamheid. 
Situatie is sta-
biel maar mi-
nimaal toerei-
kend. 

De cliënt is vol-
doende zelfred-
zaam. 

De zelfred-
zaamheid is 
bovengemid-
deld goed. 

      

Zorg 

De cliënt 
heeft direct 
(meer) zorg 
nodig. 

Grote zorgbe-
hoefte waar 
de cliënt niet 
zelf in kan 
voorzien. 

Cliënt heeft 
een zorgbe-
hoefte waarin 
deels wordt 
voorzien. 

In eventueel 
aanwezige zorg-
behoefte is voor-
zien. 

De cliënt heeft 
geen zorgbe-
hoefte. 

      

Begeleiding 

Extra inten-
sieve bege-
leiding is 
acuut nood-
zakelijk. 

Extra begelei-
ding is nodig. 

Begeleiding 
kan verbeterd 
worden. 

Begeleiding is 
voldoende. 

Begeleiding is 
onnodig. 

 

 

De niveaus van zelfredzaamheid op één domein sluiten elkaar uit.  

Bij de beoordeling op de ZRM kies je steeds één van de vijf niveaus per domein. Je kunt 

niet ‘beperkt zelfredzaam’ en ‘voldoende zelfredzaam’ tegelijk zijn op een domein, of 

een ‘acuut probleem’ hebben in de zelfredzaamheid op een domein en tegelijkertijd ‘niet 
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zelfredzaam’ zijn op datzelfde domein. Je functioneert op het ene of het andere niveau 

op een domein. 

 

De niveaus van zelfredzaamheid op een domein zijn ordinale categorieën. 

Dit betekent dat ‘Beperkt zelfredzaam’ 

zijn op een domein is beter dan ‘niet 

zelfredzaam’ zijn op dat domein maar 

slechter dan ‘voldoende zelfredzaam’ 

zijn op dat domein. Maar het betekent 

ook dat je iemand geen score van bij-

voorbeeld 2½ (‘net niet beperkt zelf-

redzaam’) kunt geven op een domein 

van de ZRM. De mate van zelfred-

zaamheid van een persoon is op het lagere of het hogere niveau. De ZRM heeft geen 

ruimte tussen de vijf niveaus van zelfredzaamheid.
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Welke domeinen heeft de ZRM? 

De ZRM heeft 11 domeinen:  

 

Financiën, Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke re laties, Geestelijke gezondheid, 

Lichamelijke gezondheid, Verslaving, Activiteiten v an het dagelijks leven,  

Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie, Jus titie   

 

Selectie door experts uit het veld van de openbare gezondheidszorg. 

De domeinen van de ZRM zijn geselecteerd uit een verzameling van domeinen die in 

Amerikaanse versies waren opgenomen. Hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers, 

en andere experts uit het veld van de openbare gezondheidszorg selecteerden deze elf 

domeinen omdat ze relevant zijn in heel Nederland en omdat ze relevant zijn voor iede-

re volwassene. Alle domeinen van de ZRM kun je dus beoordelen voor ieder volwassen 

persoon in heel Nederland. 

 

De domeinnamen zijn zorgvuldig gekozen. 

Bij het ontwerpen van de eerste versie van de ZRM is aan hulpverleners uit verschillen-

de, uiteenlopende disciplines gevraagd welke benaming van de domeinen a. een goede 

weergave zou zijn van het onderliggende 

construct (zelfredzaamheid met betrekking tot 

‘domeinnaam’); b. aansluit bij het taalgebruik 

en jargon in de dagelijkse praktijk; en c. voor 

een brede groep hulpverleners en professio-

nals met diverse achtergronden, disciplines 

en opleidingsniveaus betekenis heeft. 

 

Op basis van reacties van deelnemers aan 

ZRM-trainingen en –presentaties, ervaringen 

van hulpverleners die met de ZRM werken, 

en onderzoek naar de eigenschappen van de 

ZRM, is een aantal van de domeinnamen 

aangepast en verfijnd zodat de domeinnamen 

van de ZRM 2013 het construct beter dekken, 
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beter aansluiten bij het taalgebruik van de dagelijks praktijk, en betekenis hebben voor 

een bredere en meer diverse groep hulpverleners en andere professionals. 

 

Aanvullende domeinen voor specifieke groepen worden ontwikkeld door het ZRM-team. 

De domeinen van de ZRM zijn voor iedere volwassene relevant en bruikbaar. In speci-

fieke situaties, zoals wanneer een volwassene verantwoordelijk is voor de zorg en op-

voeding van kinderen, of voor andere groepen dan volwassenen, zoals ouderen, wil je 

de mate van zelfredzaamheid op meer, of zelfs andere, domeinen in kaart kunnen bren-

gen. Het ZRM-team dat bestaat uit experts van de GGD Amsterdam en Gemeente Rot-

terdam ontwikkelt aanvullende domeinen voor specifieke groepen op verzoek en naar 

aanleiding van vragen uit het veld. Betrouwbare, bruikbare, en betekenisvolle aanvul-

lende domeinen worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. 
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Wat zijn de indicatoren in een cel van de ZRM? 
Voor ieder niveau op ieder domein van de ZRM zijn indicatoren opgesteld die het speci-

fieke niveau van zelfredzaamheid op het specifieke domein van zelfredzaamheid karak-

teriseren en typeren. De indicatoren gaan over belangrijke aspecten en kenmerken van 

het domein en zijn een weergave van het niveau van zelfredzaamheid op dit aspect van 

het domein. 

 

De indicatoren bieden je handvatten voor de 

beoordeling en richtlijnen voor de verzameling 

van informatie. 

Aan de hand van de indicatoren kun je een 

betrouwbaar oordeel over de mate van zelfred-

zaamheid geven. Je vergelijkt de situatie van 

de cliënt met betrekking tot het aspect waar de 

indicator over gaat, met de situatie die be-

schreven is in de cellen van de ZRM en be-

paalt in welke cel deze overeenkomen. Vervol-

gens vergelijk je de situatie van de cliënt met 

de volgende indicator in dezelfde cel van de 

ZRM. Wanneer de situatie van de cliënt overeenkomt met de meerderheid van de indi-

catoren in de cel van de ZRM kun je de mate van zelfredzaamheid op dat domein op dat 

niveau beoordelen. Het zijn indicatoren, wat betekent dat niet iedere cliënt altijd precies 

voldoet aan alle indicatoren voor het niveau van zelfredzaamheid op het domein. Je 

kunt de indicatoren interpreteren als criteria waaraan personen die op dat niveau van 

zelfredzaamheid functioneren in het algemeen voldoen.  
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Hoe scoor ik cliënten met de ZRM? 
De ZRM is een beoordelingsinstrument. 

Als hulpverlener geef je jouw oordeel over de mate van zelfredzaamheid van de cliënt 

en dit oordeel druk je uit in een score op de ZRM. De domeinen en indicatoren van de 

ZRM schrijven voor welke informatie je nodig hebt om een oordeel te vormen maar niet 

hoe je die informatie verzamelt.  

 

De informatie die je nodig hebt om tot een oordeel te komen kun je uit drie bronnen ha-

len: de cliënt; de collega; de administratie. In theorie kan elk van deze bronnen vol-

doende informatie geven voor een betrouwbaar oordeel. In praktijk wordt de score op de 

ZRM veelal op basis van informatie van de cliënt gegeven en wordt informatie van col-

lega’s en uit administratie enkel aanvullend gebruikt.  

 

De eerste en voornaamste bron van informatie is de cliënt zelf. De situatie en het functi-

oneren van de cliënt op de elf domeinen kunnen gespreksonderwerpen zijn in een inta-

ke-, voortgangs-, evaluatie- of uitstroomgesprek. Je kunt de ZRM tijdens het gesprek bij 

de hand houden als ‘topiclijst’ en de scores (direct) na het gesprek invullen, of de ZRM 

tijdens het gesprek invullen. 

 

De tweede bron van informatie zijn je collega’s binnen je eigen organisatie en hulpver-

leners van andere (partner-) organisaties die recent contact hebben gehad met de cli-

ent. Wanneer collega’s de cliënt ook hebben gesproken of op een andere manier con-

tact hebben gehad met de cliënt (bijvoorbeeld op huisbezoek zijn geweest, of de cliënt 

op straat zijn tegengekomen) kun je hun informatie ook gebruiken om tot een oordeel 

over de mate van zelfredzaamheid van de cliënt te komen. Hetzelfde geldt voor hulpver-

leners en medewerkers van andere instellingen die recent contact hebben gehad met 

de cliënt. Zij hebben mogelijk aanvullende informatie die relevant kan zijn voor een be-

oordeling van de cliënt op de ZRM. 

 

De derde bron van informatie die je kunt gebruiken om tot een score op de ZRM te ko-

men zijn administratieve systemen. Recente meldingen in registratiesystemen, casusre-

gisters, cliëntdossiers, en andere administratieve systemen waar je mogelijk inzage in 

hebt, kunnen informatief zijn bij het scoren van cliënten op de ZRM. 
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Bij het scoren van de ZRM ga je uit van het hoogste niveau van zelfredzaamheid. 

Bij ieder domein dat je beoordeelt kijk je eerst of een cliënt aan de (het grootste deel 

van) de indicatoren voor ‘volledig zelfredzaam’ voldoet. Wanneer dat niet het geval is, 

bekijk je de indicatoren in de cel ‘voldoende zelfredzaamheid’ en beoordeel je of deze 

indicatoren de zelfredzaamheid van de cliënt op dit domein goed weergeven. Wanneer 

dat niet het geval is, bekijk je de indicatoren één niveau daaronder, en zo verder totdat 

je bij het niveau komt dat de zelfredzaamheid goed weergeeft. Dat wil zeggen, de situa-

tie van de cliënt komt overeen met (het grootste deel van) de indicatoren in die cel. Ver-

volgens verzeker je jezelf ervan dat de indicatoren één niveau daaronder geen goede 

weergave zijn van de waargenomen zelfredzaamheid (check), en geef je het oordeel. 

Hieronder is schematisch weergeven hoe je tot de beoordeling van de zelfredzaamheid 

op een domein komt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 NEE 

 

 

 

OOOORRDDEEEELL  

 SSTTAARRTT  

Komt situatie 

overeen met 

indicatoren voor 

‘acuut pro-

bleem’? 

Komt situatie over-

een met indicato-

ren voor ‘niet zelf-

redzaam? 

Komt situatie over-

een met indicatoren 

voor ‘beperkt zelfred-

zaam? 

Komt situatie 

overeen met indi-

catoren voor ‘vol-

doende zelfred-

zaam’? 

Komt situatie over-

een met indicato-

ren voor ‘volledig 

zelfredzaam’ ? 

   CHECK JA   NEE  NEE  

         



 

 19 

Waarmee houd ik rekening bij uitleg van de score? 
Bij het uitleggen en waarderen van de ZRM-score moet je een aantal factoren meewe-

gen. Cliënten hebben op deze zgn. zwaartefactoren niet direct een mate van zelfred-

zaamheid, en ze zijn daarom ook niet opgenomen in de ZRM, maar spelen wel een rol 

in de waardering en interpretatie van de ZRM-score. De zwaartefactoren zijn: het heb-

ben van een zorgverzekering; het cognitief vermogen; beheersing van de Nederlandse 

taal; en de verantwoordelijkheid voor kinderen.  

 

Informatie over de zwaartefactoren beschouw je in relatie tot de zelfredzaamheid van de 

cliënt. Het hebben van een zorgverzekering bijvoorbeeld, geeft de cliënt de mogelijkheid 

om zorg te organiseren en eventuele hulpvragen aan (formele) zorgaanbieders te stel-

len en daarmee (meer) zelfredzaam te zijn of te worden op (met name) de domeinen 

Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid en Verslaving van de ZRM. 

 

Beheersing van de Nederlandse taal kun je verdelen in spreken, lezen, schrijven en 

verstaan. Omdat een beperkt vermogen om, 

bijvoorbeeld, Nederlands te lezen een heel 

andere mogelijke belemmering van de zelfred-

zaamheid vormt dan een beperkt vermogen 

om Nederlands te verstaan, raden wij aan om 

de taalbeheersing zoveel mogelijk te specifice-

ren. Wanneer het onmogelijk is om specifieke 

informatie over de taalbeheersing te verzame-

len, dan is enige informatie (Taal belemmering 

Ja/ Nee) natuurlijk beter dan helemaal geen 

informatie. Hetzelfde geldt voor de andere 

zwaartefactoren. 

 

Of en hoe het cognitief vermogen een rol 

speelt in de mate van zelfredzaamheid, is niet 

altijd eenvoudig te beoordelen. Soms heb je 

een vermoeden dat er iets niet goed zit op ba-

sis van hoe de cliënt reageert of zich gedraagt maar kun je (nog) niet met zekerheid 
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zeggen dat het cognitief vermogen van de cliënt beperkt is. Omdat je niet altijd de mo-

gelijkheid hebt om dit direct uit te zoeken, is op het standaard scoreformulier bij de ZRM 

een optie ‘Nader te onderzoeken’ opgenomen.  

 

Zowel voor de beheersing van de Nederlandse taal als het cognitief vermogen geldt dat 

ze geen rol hoeven te spelen bij de zelfredzaamheid van een cliënt. Cliënten die de Ne-

derlandse taal slecht beheersen of een beperkt cognitief vermogen hebben kunnen zeer 

zelfredzaam zijn als ze maar tijdig en adequaat hulp vragen als ze dat nodig hebben.  

 

Verantwoordelijkheid voor kinderen is een zwaartefactor die je bij vrijwel ieder domein 

meeweegt. Een lage zelfredzaamheid van een cliënt die verantwoordelijk is voor een 

jong kind is, in het algemeen, ernstiger dan dezelfde mate van zelfredzaamheid van een 

cliënt die alleen voor zichzelf verantwoordelijk is. ‘Dakloos zijn is erg, maar dakloos zijn 

met een baby is erger’. Informatie over de verantwoordelijkheid voor kinderen van een 

cliënt wordt helaas nog vaak vergeten uit te vragen of te registreren. Mede daarom heb-

ben wij het opgenomen op het standaard scoreformulier bij de ZRM. Op dit formulier is 

ook onderscheid gemaakt tussen jonge kinderen (0 jaar tot en met 12 jaar) en oudere 

kinderen (13 jaar tot en met 18 jaar).  
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Welke cliënten kan ik beoordelen met de ZRM? 
 

Alle volwassenen kunnen worden beoordeeld met de ZRM. 

De ZRM kun je volledig invullen voor alle personen in Nederland met een leeftijd tussen 

de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze groep (‘volwassenen’) zijn al-

tijd alle domeinen van toepassing. Bovendien mag je op alle domeinen van de ZRM 

tenminste voldoende zelfredzaamheid (score 4) verwachten of nastreven: je kunt van 

volwassenen verwachten dat zij zelf een acceptabel niveau van functioneren realiseren 

en op tijd de juist hulp organiseren voor de obstakels en problemen die ze tegenkomen.  

 

Minderjarigen (onder de 18 jaar) en ouderen (pensioengerechtigden) kunnen ook wor-

den beoordeeld met de ZRM. Maar houdt bij deze groepen rekening met het volgende: 

Bij de beoordeling van ouderen moet je rekening 

houden met het feit dat voor deze groep geen 

arbeids- of leerplicht (meer) geldt. ‘Dagbeste-

ding’ is in de ZRM ‘(een traject naar) betaalde 

arbeid (werk) en/of opleiding’. Pensioengerech-

tigden (‘ouderen’) zijn per definitie niet meer 

verplicht om betaalde arbeid te verrichten, of 

een opleiding te volgen die hen in staat stelt be-

taalde arbeid te gaan verrichten. Het domein 

Dagbesteding heeft dan minder betekenis voor 

ouderen. 

 

Een minderjarige is in grote mate afhankelijk van 

de (volwassen) persoon die voor hem/ haar 

(wettelijk) verantwoordelijk is. De volwassene moet namens, en voor de minderjarige 

hulp organiseren zodat deze een acceptabel niveau van functioneren krijgt of behoudt. 

Dan moet je bedenken of het zinvol is en betekenis heeft om de mate van zelfredzaam-

heid van de minderjarige te beoordelen terwijl dit eigenlijk een indirecte maat is voor de 

zelfredzaamheid van de volwassene die verantwoordelijk is. Minderjarigen beoordelen 

met de ZRM kan, maar de wettelijk bepaalde zorgrelatie met een volwassene heeft ge-

volgen voor de interpretatie van de beoordeling. 
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Naast deze conceptuele en domeinspecifieke overwegingen bij het beoordelen van de 

ZRM voor jongeren en ouderen moet je rekening houden met de mogelijkheid dat ande-

re, leeftijdsspecifieke aspecten van zelfredzaamheid die niet in de ZRM zijn opgenomen 

van belang kunnen zijn om een volledig beeld te krijgen van de zelfredzaamheid van 

deze groepen. Bijvoorbeeld, bij ouderen is ‘mobiliteit’ misschien wel een belangrijk as-

pect waar je meer aandacht aan zou willen besteden dan het als onderdeel van andere 

domeinen te beschouwen. Dergelijke aanvullende informatie zou je ergens anders dan 

in de ZRM moeten beoordelen en registreren. Of en welke aspecten van belang zijn 

voor volledige beoordeling van zelfredzaamheid in andere leeftijdscategorieën dan vol-

wassenen is tot nu toe nog niet onderzocht. 

 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen en ken je misschien iemand die op zijn 17e al prima vol-

ledig zelfstandig functioneerde, of die laatbloeier die op zijn 23ste nog volledig vertrouw-

de op, en afhankelijk was van zijn ouders, of de 70-jarige die nog altijd met veel plezier 

voltijd voor het bedrijf werkt dat hij op 18-jarige leeftijd is begonnen. Er zullen altijd uit-

zonderingen zijn, maar in het algemeen geldt dat de ZRM is ontwikkeld om volledig en 

betrouwbaar in te vullen voor volwassenen met een leeftijd tussen 18 jaar en de pensi-

oengerechtigde leeftijd. 
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Wat kan ik met de score op de ZRM? 
Wat je kunt met de ZRM-score is afhankelijk van hoe je de ZRM gebruikt. Hieronder 

volgt een (onvolledig) overzicht van mogelijke gebruiksdoelen die volgen uit de verschil-

lende manieren waarop je de ZRM kan toepassen. 

 

Eén ZRM-score voor één cliënt.  

Je kunt deze score gebruiken om de behandeling te plannen, of de hulpvraag te 

verduidelijken. Jan is niet zelfredzaam met betrekking tot zijn Financiën: hij is mogelijk gebaat bij 

schuldhulpverlening. 

 

 ZRM-scores voor meerdere cliënten op één moment.  

Je kunt de score gebruiken om cliënten onderling te vergelijken en aan 

(schaarse) interventies toe te wijzen. Jan is minder zelfredzaam met betrekking tot Financiën dan 

Piet: er is één plek bij de schuldhulpverlening, die wijs ik toe aan Jan. 

 

ZRM-scores voor één cliënt op meerdere momenten.  

Je kunt de scores gebruiken om de ontwikkeling of voortgang van 

de cliënt in de tijd weer te geven om de behandeling aan te passen. Jan is meer zelfred-

zaam geworden met betrekking tot Financiën: hij kan mogelijk zijn schulden zelf gaan beheren. 

 

ZRM-scores voor meerdere cliënten op meerdere mo-

menten.  

Je kunt de scores gebruiken om de ontwikkeling van cliënten in de tijd met elkaar te 

vergelijken om behandelingen aan te passen. De zelfredzaamheid van Jan met betrekking tot 

Financiën is sterker verbeterd dan die van Piet terwijl ze beide schuldhulpverlening krijgen: Piet heeft 

mogelijk baat bij een andere, of meer intensieve begeleiding bij de besteding van zijn inkomen.  

 

ZRM-scores voor alle individuen die behoren tot één cliëntengroep op één mo-

ment. 

Je kunt de scores gebruiken om de kenmerken van de groep in kaart te brengen en een 

profiel van de doelgroep van een behandeling op te stellen. Aan de hand van een profiel 

kun je vervolgens bepalen of een individuele cliënt tot de doelgroep van een behande-

ling behoort op basis van zijn ZRM-score en je kunt bepalen hoeveel behandelplekken 

nodig zijn op basis van het aantal cliënten dat in het profiel past. Alle cliënten die in de Maat-
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schappelijke Opvang (MO) instromen scoren naast een 2 (niet zelfredzaam) of lager op Huisvesting en 

een 3 (beperkt zelfredzaam) of lager op Financiën, een 3 of lager op tenminste twee van de drie domei-

nen Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, of Verslaving. Jan is niet zelfredzaam met betrek-

king tot Financiën en Huisvesting en is daarbij niet zelfredzaam met betrekking tot Lichamelijke gezond-

heid en Verslaving. Jan behoort tot de doelgroep van de MO. In het dekkingsgebied van de MO zijn naar 

schatting 1000 personen die passen in het profiel van de doelgroep van de MO, op dit moment heeft de 

MO 500 plaatsen, mogelijk kunnen meer MO plaatsen worden ingekocht.  

 

ZRM-scores voor alle individuen die in te delen zijn in meerdere 

unieke cliëntgroepen op één moment. 

Je kunt de scores gebruiken om de kenmerken en het profiel van de ene groep te ver-

gelijken met die van de andere om beleid aan te passen en de inkoop van behandel-

plekken te sturen. In het gebied ‘Centrum’ is de groep die zowel een 2 of lager scoort met betrekking 

tot Huisvesting en Financiën als een 2 of lager met betrekking tot Verslaving aanzienlijk groter dan in het 

gebied ‘Noord’, bovendien gaat niet zelfredzaam zijn met betrekking tot Huisvesting en Financiën in 

Noord veel vaker samen met een 1 (acuut probleem) met betrekking tot Dagbesteding. Het is aan te be-

velen om MO in combinatie met verslavingsbehandeling meer in het Centrum te realiseren, en in Noord in 

de MO meer aandacht te besteden aan dagbestedingprojecten.  

 

 ZRM-scores voor alle individuen die behoren tot één cliën-

tengroep op meerdere momenten. 

Je kunt de scores gebruiken om te bepalen hoe de groep die een bepaalde behandeling 

(niet) volgt zich ontwikkelt om de behandeling af te kunnen stemmen op de ontwikkeling 

van de groep. De doelgroep van de MO scoort bij instroom hoogstens 2 (niet zelfredzaam) met betrek-

king tot Huisvesting en Financiën. Drie maanden later scoort de groep wel minstens 3 (beperkt zelfred-

zaam) op deze domeinen maar blijft de zelfredzaamheid met betrekking tot Geestelijke gezondheid en 

verslaving problematisch. Mogelijk is het aan te bevelen om na stabilisatie van Huisvesting en Financiën, 

de behandeling meer te focussen op de Geestelijke gezondheid en Verslavingsproblematiek. 

 

ZRM-scores voor alle individuen die in te 

delen zijn in meerdere cliëntengroepen op 

meerdere momenten. 

Je kunt de scores gebruiken om de ontwikkeling van groepen in de tijd met elkaar te 

vergelijken om de effectiviteit van de behandeling te bepalen. De groep die instroomt in de 

MO is bij instroom vergelijkbaar met de groep die op de wachtlijst van de MO staat. Drie maanden later 

scoort groep die in de MO instroomt aanzienlijk hoger dan de groep die op de wachtlijst staat met betrek-

king tot zelfredzaamheid op de domeinen Huisvesting, Financiën, Geestelijke Gezondheid, Verslaving, en 
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Sociaal netwerk. De MO-behandeling is effectief in het bevorderen van de zelfredzaamheid op deze do-

meinen. 

 

Naast deze acht mogelijke gebruiksdoelen van de ZRM beoordeling kun je misschien 

nog andere doelen bedenken. Houd er rekening mee dat voor iedere toepassing speci-

fieke eisen gesteld worden aan (toepassing van) de ZRM en mogelijk aanvullende in-

formatie noodzakelijk is. Om bijvoorbeeld voortgang van cliënten goed in kaart te kun-

nen brengen, moet je weten dat de ZRM gevoelig is voor verandering van de cliënt of in 

de groep die je behandelt (als de cliënt anders gaat functioneren, zie je dat terug in de 

score op de ZRM?). Een aantal van deze eigenschappen en voorwaarden voor toepas-

sing is al onderzocht maar een aantal ook nog niet. Als je vragen of ideeën hebt over 

toepassing en gebruik van de scores kun je contact met ons opnemen via 

zrm@ggd.amsterdam.nl 
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Hoe definieert de ZRM domeinen en begrippen? 
Hieronder vind je een korte toelichting bij ieder domein van de ZRM, de uitleg van de 

begrippen die in de domeinen worden opgenomen en een aantal aandachtspunten die 

bij de beoordeling van belang zijn. 

 

Financiën  

Zelfredzaamheid met betrekking tot financiën gaat over drie aspecten van inkomsten en 

uitgaven: 1) De hoogte van de inkomsten in relatie tot uitgaven. Heeft de persoon vol-

doende inkomsten om in de basisbehoeften te voorzien, of gaat het geld op andere din-

gen waardoor niet in de basisbehoeften wordt voorzien en/of schulden worden opge-

bouwd; 2) De bron van de inkomsten. Komen de inkomsten voornamelijk een uit een 

(bijstand-)uitkering of uit betaalde arbeid; 3) Het beheer en de dynamiek van (eventuele) 

schulden. Heeft de persoon schulden en zo ja, verminderen of groeien die schulden. 

Wie beheert die schulden, doet de persoon dit zelf of worden de schulden beheerd door 

een derde partij. 

 

Aandachtspunten 

• Personen die een (bijstand-) uitkering ontvangen scoren maximaal een 3 (beperkt 

zelfredzaam) op dit domein. 

 

Begrippen 

Inkomsten  = Legale (‘witte’) periodieke geldstroom uit overheidsbronnen (uitkeringen) of andere bronnen 

(loon, stagevergoeding, ziektewetuitkering of eigen onderneming). 

Schulden  = Nog te betalen geldsom voor ontvangen producten of diensten van overheid (bijv. belasting-

dienst, justitie, gemeente) of private instellingen/ personen (bijv. woningbouwvereniging, energieleveran-

cier, bank, postorderbedrijf, of dealer). 

Ongepast uitgeven  = Een dermate groot deel van het inkomen spenderen aan producten of diensten die 

voorzien in secundaire behoeften (bijv. drugs, gokken, luxe goederen) waardoor onvoldoende inkomen 

besteed kan worden aan het voorzien in basisbehoeften. 

Basisbehoeften  = Essentiële benodigdheden voor het menselijk bestaan. Met name: (voldoende en ge-

zonde) voeding, (veilige en stabiele) huisvesting, en (functionele en schone) kleding. 

Uitkering  = Inkomen uitgekeerd op grond van de voorschriften voor de sociale zekerheid. Met name, 

bijstandsuitkeringen, werkeloosheiduitkeringen, Wajong-uitkeringen, en arbeidsongeschiktheidsuitkerin-

gen. 

Bewindvoering/ inkomensbeheer  = Geldstromen (inkomsten en/ of uitgaven) worden door daartoe aan-

gewezen instellingen of organisaties gecontroleerd en gereguleerd. 
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Dagbesteding 

Zelfredzaamheid met betrekking tot dagbesteding gaat over het hebben van werk en/of 

het volgen van een traject dat naar werk leidt (arbeidsactivering, re-integratie of oplei-

ding). Als de persoon geen dagbesteding heeft kan deze overlast veroorzaken, simpel-

weg omdat de persoon dan geen, of een minder gestructureerde dagindeling kan heb-

ben en zich kan gaan vervelen, rondhangen, ruzie kan zoeken enz. Het gaat hier om de 

vraag of een persoon een bepaalde vorm (laagdrempelig, hoogdrempelig, tijdelijk- of 

vast werk) van dagbesteding voor zichzelf heeft georganiseerd. Het volgen van een op-

leiding om geschoold werk te kunnen doen (startkwalificatie) of een hogere opleiding is 

ook een vorm van dagbesteding. 

 

Aandachtspunten 

• Personen zonder dagbesteding scoren maximaal een 2 (niet zelfredzaam) op dit 

domein. 

 

Begrippen 

Overlast  = Hinder of schade die een (andere) persoon in de omgeving of openbare ruimte te lijden heeft. 

Laagdrempelige dagbesteding  = Ook wel ‘arbeidsactivering’. Een vorm van dagbesteding waarbij de 

nadruk ligt op het ontwikkelen van basis werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, opdrachten aan-

vaarden, motivatie en discipline. 

Hoogdrempelige dagbesteding  = Ook wel ‘arbeidstoeleiding’. Een vorm van dagbesteding waarbij de 

nadruk ligt op contacten met werkgevers op basis van geschikte en beschikbare vacatures, de ontwikke-

ling van sollicitatievaardigheden, het opdoen van werkervaring d.m.v. proefplaatsing, stages en begelei-

ding. 

Tijdelijk werk  = Betaalde arbeid waarvan op dit moment al vast staat dat deze op korte termijn (over het 

algemeen binnen 3 maanden) zal worden beëindigd. Ook seizoensgebonden werk en (kortlopende) pro-

jecten. 

Startkwalificatie  = Een diploma waarmee men geschoold werk kan doen. Een havo-, VWO-, of een MBO 

(niveau 2)-diploma geldt als een startkwalificatie, een vmbo-diploma niet. 

 

Huisvesting 

Zelfredzaamheid met betrekking tot huisvesting gaat over de stabiliteit en kwaliteit van 

de woonsituatie van de persoon. De vraag of de persoon een veilige, toereikende wo-

ning heeft waar hij voor langere tijd kan verblijven, staat hier centraal. Kwaliteit van de 

huisvesting is hier gedefinieerd als huisvesting die veilig is (denk hierbij aan vochtigheid, 

luchtkwaliteit, gas- en waterleidingen e.d.) en toereikend is (denk hierbij aan woonop-
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pervlakte in relatie tot gezinsomvang, verwarming en verlichting, inboedel zoals bed, 

tafel, stoel e.d.). Onder stabiliteit wordt de verwachte duur van het verblijf in de huidige 

huisvesting verstaan, het gaat dan om de vraag hoe lang de persoon nog in de huidige 

woning kan blijven. Autonomie met betrekking tot huisvesting betreft de onafhankelijk-

heid van derden om in veilige en stabiele huisvesting te voorzien, denk hierbij aan as-

pecten als financiering, onderhoud/ reparaties, of aanschaf/ vervanging van inboedel. 

 

Aandachtspunten 

• Verblijf in de gevangenis of in een zorginstelling is veilig, toereikend, en (moge-

lijk) stabiel, maar niet-autonome huisvesting. 

 

Begrippen 

Dakloos  = Geen vast onderdak hebbend (buiten slapen of in provisorisch onderkomen). 

Nachtopvang  = Instelling waar een slaapgelegenheid wordt geboden voor een nacht. 

Ongeschikte huisvesting  = Verblijfplaats is onveilig of instabiel of niet voor (permanente) bewoning be-

doeld (bijv. recreatiewoning, schuur, garage, box, enz.). 

Veilige huisvesting  = Verblijfplaats waar de fysieke en geestelijke gezondheid niet door karakteristieken/ 

kenmerken van de verblijfplaats zelf, gevaar lopen. 

Stabiele huisvesting  = Verblijfplaats die voor tenminste 90 dagen, 24-uur per dag beschikbaar is. 

Marginaal toereikende huisvesting  = Verblijfplaats is op korte termijn veilig en stabiel maar alleen es-

sentiële voorzieningen (elektriciteit, water, gas, bed, tafel, stoel) zijn aanwezig. 

Niet-autonome huisvesting  = Volledig afhankelijk van anderen om in veilige en stabiele huisvesting te 

voorzien. Alle facetten van huisvesting (zoals financiering, inboedel, en onderhoud) worden door derden 

georganiseerd. 

(Huur) contract met bepalingen  = In de huisvestingsovereenkomst (huurcontract) zijn bepalingen of 

voorwaarden opgenomen beftreffende gedrag of financiering van de persoon ten aanzien van wonen. Het 

contract staat mogelijk op naam van een (zorg-) instelling. 

Gedeeltelijk autonome huisvesting  = Voor een aantal maar niet alle facetten van veilige en stabiele 

huisvesting afhankelijk van derden. 

 

Huiselijke relaties 

Zelfredzaamheid met betrekking tot huiselijk relaties gaat over de vraag of de persoon 

goede relaties onderhoudt met de personen met wie hij een huishouden deelt. Onder-

steunen de leden van het huishouden de persoon zijn groei en ontwikkeling of hebben 

leden van het huishouden een negatieve invloed op het functioneren van de persoon? 

Andersom geldt ook: ondersteunt de persoon de leden van het huishouden in hun groei 

en ontwikkeling of heeft de persoon juist een negatieve invloed op het functioneren van 
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één of meer leden van het huishouden? Je beoordeelt de kwaliteit van alle relaties van 

de persoon met de andere leden van het huishouden. Het domein betreft onder andere 

de signalering van huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing. Het is daarbij van 

belang om zowel verbale als non-verbale aanwijzingen te signaleren. Wanneer geen 

sprake is van misbruik of verwaarlozing kan een huiselijke omgeving bedreigend zijn 

door negatieve, (onder-)drukkende inter-persoonlijke relaties die de persoon belemme-

ren in zijn groei en ontwikkeling. 

 

Aandachtspunten 

• Personen die alleen wonen, hun huishouden met niemand anders delen scoren altijd 

een 4 (voldoende zelfredzaam) op dit domein. 

• Personen die op een afdeling in een instelling wonen, of het huishouden (gemeen-

schappelijke badkamer, keuken en woonkamer) met een groot aantal andere perso-

nen delen (zoals bijv. in een studentenhuis) hebben veel huiselijke relaties die ten-

minste geen negatieve invloed moeten hebben op het functioneren van de persoon 

om een hoge score op dit domein te kunnen geven. 

 

Begrippen  

Huiselijk geweld  = De lichamelijke, geestelijke of seksuele aantasting van de persoonlijke integriteit door 

iemand uit de huiselijke kring. Huiselijk geweld bedreigt zowel de gezondheid als de veiligheid. 

Kindermishandeling  = Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van 

fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minder-

jarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ern-

stige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 

psychisch letsel. 

Verwaarlozing  = Er wordt geen zorg gedragen voor-/ geen aandacht geschonken aan de fysieke (bijv. 

hygiëne, voeding) en/of geestelijke behoeften (bijv. aandacht, ondersteuning) van één of meerdere leden 

van het huishouden. 

Potentieel misbruik of verwaarlozing  = Hoewel geen sprake is van huiselijk geweld, kindermishande-

ling of verwaarlozing zijn er risicofactoren voor mogelijk huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaar-

lozing aanwezig. Deze risico’s kunnen persoonlijke factoren (bijv. sterke afgunst of haatgevoelens, onge-

wenste afhankelijkheidsrelaties tussen leden van het gezin) of omgevingsfactoren (bijv. ernstige financiële 

situatie, sociale isolatie van het huishouden) zijn. 

Negatief gedrag  = Gedragingen die een nadelig effect hebben op het eigen functioneren, het functione-

ren van anderen, of de fysieke omgeving. 

Relationele problemen  = Moeilijkheden/ beperkingen met betrekking tot de relatie tussen leden van het 

huishouden. 
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Consistent open communicatie  = Constructieve uitwisseling van gedachten tussen leden van het huis-

houden waarbij de leden zowel luisteren als gehoord worden. 

 

Geestelijke gezondheid 

Zelfredzaamheid met betrekking tot geestelijke gezondheid gaat over de aan- of afwe-

zigheid van geestelijke problemen en, als er sprake is van geestelijke problemen, hoe 

de persoon daarmee omgaat. De centrale vraag hier is of de persoon last heeft van, 

symptomen van, een geestelijke stoornis. Denk bijv. aan depressieve- bipolaire-, psy-

chotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheids-

stoornis. Wanneer de persoon kampt met een geestelijke stoornis is de vraag hoe hij 

met de problemen omgaat: wordt de persoon behandeld en volgt de persoon de behan-

deling (is de persoon behandeltrouw). Welke invloed heeft de geestelijke stoornis op het 

dagelijks functioneren van de persoon? 

 

Aandachtspunten 

• Personen die geestelijke problemen hebben maar daarvoor niet behandeld worden 

scoren maximaal een 2 (niet zelfredzaam) op dit domein. 

• Geestelijke problemen zijn pathologisch. Somberheid over het recent overlijden van 

een dierbare is dus geen geestelijk probleem maar een voorspelbare reactie met 

een duidelijke aanleiding (stressor). Hetzelfde geldt voor stress door bijv. ernstige fi-

nanciële problemen of een zeer onzekere huisvestingsituatie. Als de aanleiding ech-

ter wegvalt of de geestelijke status (somber, stress) blijft lange tijd bestaan zonder 

dat de aanleiding verandert wordt het echter wel een geestelijke probleem. 

 

Begrippen 

Suïcide-ideatie  = Plannen, gedachten, en verlangens voor zelfdoding. Het actief denken aan of overwe-

gen van suïcide of een suïcidepoging als gedrag om ervaren problemen te verminderen of op te lossen 

Geestelijke problemen  = Stoornissen betreffende de geest; al dan niet gediagnosticeerde geestesziek-

ten. 

Functioneringsproblemen  = Stoornissen in het uitvoeren van verrichtingen en/ of het uitvoeren van 

handelingen (ten gevolge van geestelijke problemen) 

Symptomen  = Observeerbare uitingen van geestelijke problemen 

Milde symptomen  = Uitingen van geestelijke problemen die enige en/of lichte functioneringsproblemen 

veroorzaken. Milde symptomen kunnen wijzen op een ‘klein’ geestelijk probleem, of een geestelijk pro-

bleem dat zich ontwikkelt dan wel in remissie is. 

Behandeltrouw  = Mate waarin de persoon zich houdt aan de voorgeschreven therapie. 
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Minimale symptomen  = Uitingen van niet-noemenswaardige geestelijke problemen of normale reacties 

op situaties/ stressoren (bijvoorbeeld enige gespannenheid ten aanzien van een onzekere toekomst). 

 

Lichamelijke gezondheid 

Zelfredzaamheid met betrekking tot lichamelijke gezondheid gaat over de aan- of afwe-

zigheid van een lichamelijke aandoening en - indien aanwezig - hoe de persoon hier-

mee omgaat. Onder lichamelijke aandoeningen worden zowel verwondingen (bijv. ten 

gevolge van ongeluk), als kortdurende (bijv. griep) en chronische ziekten (bijv. diabetes) 

verstaan. Enkele vragen die voor de beoordeling van de zelfredzaamheid met betrek-

king tot de fysieke gezondheid gesteld kunnen worden zijn: ‘Verzorgt de persoon zijn 

wonden (van pleister plakken tot eerste hulp)?’ en ‘Neemt hij zijn medicijnen in als voor-

geschreven (ook vernieuwen recept, controle door behandelaar, behandeltrouw)’. 

 

Aandachtspunten 

• Een kritieke situatie is een acuut probleem maar hoeft niet direct levensbedreigend 

te zijn: een hartinfarct is een kritieke situatie, een gebroken arm is dat ook en een 

slecht verzorgde wond met zichtbare ernstige ontstekingsverschijnselen en eerste 

tekenen van bloedvergiftiging ook. 

• Een persoon met een chronische of ernstige aandoening die behandeld zou moeten 

worden maar dat niet wordt, scoort maximaal een 2 (niet zelfredzaam) op dit domein.  

• Personen met een chronische aandoening zoals diabetes of een COPD, scoren 

maximaal een 4 (voldoende zelfredzaam). 

 

Begrippen 

Kritieke situatie  = Lichamelijke toestand is levensbedreigend of van dien aard dat niet ingrijpen leidt tot 

ernstige, en langdurige gezondheidsproblemen. 

Chronische/ progressieve medische aandoening  = Lichamelijke stoornissen met een langzaam, sle-

pend verloop en/ of met een toenemend, erger wordend verloop. 

Lichamelijk gezondheidsprobleem  = Stoornissen betreffende het fysieke welzijn. Lichamelijke structu-

ren en/of processen functioneren niet optimaal. 

Beperking van activiteiten  = Geen volle vrijheid in het uitvoeren van activiteiten (tgv lichamelijk gezond-

heidsprobleem). 

Mobiliteit  = Beweeglijkheid; de mogelijkheid om zich en/of (delen van) het lichaam te verplaatsen. 
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Verslaving 

Zelfredzaamheid met betrekking tot verslaving gaat over het drug-, gok- en alcoholge-

bruik van de persoon en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de 

persoon. De (DSM-IV) criteria voor verslaving zijn (samengevat) 1. tolerantie, 2. ont-

houdingsverschijnselen, 3. grote hoeveelheden – lange tijd, 4. ‘craving’, 5. veel tijd be-

steden aan bemachtigen/ gebruik/ herstel, 6. opgeven van belangrijke sociale/ be-

roepsmatige bezigheden, 7. doorgaan met gebruik ondanks kennis van negatieve fysie-

ke of psychische gevolgen. Een belangrijke vraag met betrekking tot dit domein is of, en 

hoeveel problemen de persoon ondervindt met sociale, werkgerelateerde, of fysieke 

activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ drug-/ gokgebruik (oftewel ‘Is de persoon in 

staat zijn middelengebruik te controleren?’). Wanneer de persoon in behandeling is voor 

zijn verslaving weegt ook de behandeltrouw mee in de beoordeling op dit domein. 

 

Aandachtspunten 

• Ieder gebruik van alcohol of tabak (nicotine) is middelengebruik, dus ook een glas 

bier of wijn bij het eten, en roken van sigaretten of sigaren. Cafeïne (koffie/ thee), 

valt niet onder middelengebruik (maar kan wel misbruikt worden). Voor deze indeling 

is gekozen op basis van het de verslavingspotentie en (sociale) schadelijkheid van 

deze middelen.  

• Middelenmisbruik genoemd bij niveau 5 op dit domein heeft met name betrekking op 

misbruik van medicatie die wordt voorgeschreven voor een lichamelijk of geestelijk 

gezondheidsprobleem. Een cliënt met een gezondheidsprobleem die medicatie voor 

dat probleem volgens de voorschiften gebruikt kan dus een 5 (volledig zelfredzaam) 

op domein scoren. 

 

Begrippen 

Ernstig middelenmisbruik  = Een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante be-

perkingen of lijden veroorzaakt zoals blijkt uit herhaaldelijk gebruik waardoor het niet meer lukt om aan 

belangrijke verplichtingen te voldoen; herhaaldelijk gebruik in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is; her-

haaldelijk in samenhang met het middel in aanraking komen met justitie; voortdurend gebruik ondanks 

problemen of sociaal terrein. 

Institutionalisering/ hospitalisatie  = In een instituut of ziekenhuis opnemen. 

Preoccupatie met gebruik/ bemachtigen  = Zich voortdurend bezig houden met het gebruik of het ver-

krijgen van middelen. 

Onthoudingsverschijnselen  = Een middelspecifiek syndroom als gevolg van het staken (of verminde-

ren) van het gebruik van het middel dat daarvoor aanzienlijk en van lange duur is geweest.  
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Afkick-ontwijkend gedrag  = handelingen uitgevoerd om onthoudingsverschijnselen te vermijden of uit te 

stellen (bijv. situaties vermijden waarin niet gebruikt kan worden, vervangende middelen gebruiken).  

Essentiële activiteiten  = Handelingen en gedragingen van wezenlijk belang voor het (voortbestaan van 

het) leven (bijvoorbeeld eten, drinken, slapen). 

Middelengebruik gerelateerde problemen  = Geestelijke-, sociale-, of lichamelijke problemen die ten 

gevolge van middelengebruik zijn ontstaan. 

 

Activiteiten van het Dagelijks Leven 

Zelfredzaamheid met betrekking tot Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) gaat over 

de mate waarin de persoon alledaagse activiteiten uitvoert of de uitvoering heeft geor-

ganiseerd. Het gaat hierbij om basale taken om voor zichzelf te zorgen (eten, wassen, 

aankleden, naar toilet gaan) tot meer complexe taken zoals het organiseren van het 

huishouden en het zorgen voor anderen (kinderen of anderen waar de persoon voor 

verantwoordelijk gesteld is). Bij de beoordeling op dit domein worden zelfzorg-taken on-

derscheiden van meer complexe ADL-taken. Het is dan ook van belang dat je informatie 

over beide aspecten van de ADL verzamelt. 

 

Aandachtspunten 

• Het openen en sorteren van de post is ook een complexe taak. 

• Zelfzorg gaat over de vraag hoe goed en schoon een persoon zichzelf onderhoudt. 

Complexe taken gaan over hoe goed en schoon een persoon zijn directe omgeving 

houdt. 

 

Begrippen 

Zelfzorg  = Die aspecten van ADL-taken die het eigen lichaam en geest betreffen. Deze aspecten omvat-

ten onder andere taken om zich te voeden, zich schoon te houden (wassen) en te zich kleden. 

Complexe vaardigheden  = ADL-taken waarvoor enige planning en organisatie vereist is. Hieronder wor-

den onder andere verstaan: boodschappen doen, schoonmaken (afwassen, stofzuigen e.d.), en de zorg 

voor (jonge) kinderen. 

Basis behoeften  = Elementaire of levensnoodzakelijke behoefte, met name (gezond) eten/drinken, 

woonruimte en kleding (zie ook domein Financiën). 

 

Sociaal netwerk 

Zelfredzaamheid met betrekking tot Sociaal netwerk gaat over het aantal en de kwaliteit 

van relaties met vrienden, familie en kennissen (die geen onderdeel van het huishouden 

zijn). Een belangrijke vraag binnen dit domein is of de persoon voldoende personen om 
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zich heen heeft verzameld die hem kunnen steunen en begeleiden in zijn groei en ont-

wikkeling. De kwaliteit van het sociaal netwerk is van belang omdat een persoon een 

heel omvangrijk netwerk kan hebben dat enkel bestaat uit personen waar hij, indien no-

dig, niet op kan rekenen en/of die een negatieve invloed hebben op het gedrag van de 

persoon (zgn. ‘foute vrienden’, bijvoorbeeld een drugsnetwerk, of vrienden die crimineel 

actief zijn). Onder het sociaal netwerk worden ook (niet tot het huishouden behorende) 

familieleden verstaan (bijv. ooms, tantes, opa’s, oma’s die niet met de persoon samen 

wonen). Omdat de persoon mogelijk niet direct aan dit deel van het sociaal netwerk zal 

denken, kan expliciet gevraagd worden naar de aanwezigheid van, en de kwaliteit van 

de relatie met familieleden. 

 

Aandachtspunten 

• Een foute vriendenkring is op alle niveaus van zelfredzaamheid ‘eventueel’. Dit wil 

zeggen dat er geen foute vriendenkring hoeft te zijn, maar als die er is wil je weten of 

de persoon daarnaast nog sociale contacten heeft of alleen maar foute vrienden. 

• De (on-)mogelijkheid om te helpen, genoemd in niveau 2 op dit domein, kan komen 

door bijv. een grote (fysieke) afstand, financiële beperkingen of onkunde van leden 

van het sociaal netwerk. 

 

Begrippen 

Noodzakelijke steun  = De hulp/ begeleiding/ bekrachtiging die een persoon nodig heeft om zich staande 

te houden en/ of te functioneren in zijn omgeving. 

Foute vrienden  = Individuen of groepen die in hun contact met een persoon een negatieve of destructie-

ve invloed hebben op het functioneren van de persoon (bijv. ‘drugsvrienden’, criminele bendes, ‘lover-

boys’ e.d.) 

Ernstig sociaal isolement  = Een gebrek aan menselijk contact dat zowel door de maatschappij (maat-

schappelijke standaard) als door de persoon zelf als zorgelijk en verdrietig wordt ervaren. 

Actief en passief terugtrekken uit sociale relaties  = Stabiele, betekenisvolle contacten worden niet 

ontwikkeld/ houden geen stand door het (on-)bewust handelen van een persoon (bijv. agressief of afstan-

delijk gedrag, gebrek aan lichamelijke verzorging e.d.) of juist het niet handelen van een persoon (bijv. 

zeer afwachtende houding, niet op afspraken verschijnen e.d.). 

Ondersteunende relaties  = Contacten die een positieve/ helpende/ stimulerende invloed hebben op het 

functioneren van een persoon. 

Gezond sociaal netwerk  = Voldoende (in aantal) stabiele, ondersteunende relaties om de behoeften met 

betrekking tot het ontvangen (en geven) van steun van de persoon te vervullen. 
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Maatschappelijke participatie 

Zelfredzaamheid met betrekking tot maatschappelijke participatie gaat over de mate 

waarin de persoon deel neemt aan maatschappelijke, gestructureerde activiteiten en 

organisaties. Het betreft zowel de deelname van de persoon als de aanwezigheid van 

bevorderende of belemmerende externe factoren (bijv. transport, tijd, kinderopvang 

e.d.). Deelname aan elke vorm van georganiseerde activiteit zoals een sportclub, een 

vereniging, (school-)comité, kerk en steun- of adviesgroepen wordt als maatschappelij-

ke participatie beschouwd. Bezoek aan café, coffeeshop of andere uitgaansgelegenhe-

den valt niet onder maatschappelijke participatie. 

 

Aandachtspunten  

• Score 1 (acuut probleem) op dit domein is de enige score in de hele ZRM waarmee 

je zegt dat het domein zelf (maatschappelijke participatie) niet van toepassing is om-

dat de situatie van de persoon geen participatie toelaat (de persoon is aan het over-

leven). 

 

Begrippen 

Crisissituatie/ overlevingsmodus  = Toestand waarin de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van een 

persoon wordt bedreigd en de persoon grote moeite moet doen om in zijn eigen basisbehoeften te voor-

zien. 

Maatschappelijke isolatie  = Functioneren buiten of aan de rand van de maatschappij. Geen deelname 

aan maatschappelijke activiteiten, geen lidmaatschap van een gemeenschap (groep, vereniging, organi-

satie). 

Sociale vaardigheden  = Vermogen om onderdeel uit te gaan maken/ blijven maken van een gemeen-

schap en/of deel te nemen in maatschappelijke activiteiten. 

Nauwelijks maatschappelijke participatie  = Maatschappelijke activiteiten zijn niet noemenswaardig, 

pogingen om deel te nemen aan een gemeenschap stranden in een vroege fase van het contact door 

beperkte sociale vaardigheden van de persoon en/ of sterk belemmerende omgevingsfactoren (bijv. geld, 

vervoer, tijd). 

Enige maatschappelijke participatie  = Deelname aan één of twee, maar niet veel meer maatschappelij-

ke activiteiten maar wordt hierin zo nu en dan belemmerd door omgevingsfactoren. Participatie is voor-

namelijk eenzijdig (bevorderlijk voor de persoon maar niet direct voor de gemeenschap). 

Actief participeren  = Nauw en regelmatig betrokken bij (het organiseren van) maatschappelijke activitei-

ten en gemeenschappen. Het op zich nemen van (kern-) taken binnen deze gemeenschappen. Zowel de 

persoon als de gemeenschap hebben voordeel bij deelname. 
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Justitie  

Zelfredzaamheid met betrekking tot justitie gaat over of de persoon op dit moment, of in 

het (recente) verleden, in aanraking is gekomen met politie en justitie. Wanneer de per-

soon op dit moment zaken bij justitie heeft lopen zou dat mogelijk kunnen interfereren 

met een eventueel zorg-, huisvesting- of dagbestedingtraject. Het hebben van een 

strafblad zou mogelijk invloed kunnen hebben op de arbeidstoeleiding. In veel gevallen 

zullen eerst justitiële zaken moeten worden gesloten voordat andere trajecten kunnen 

worden gestart. Politiecontacten gaan over alle staande- en aanhoudingen door politie 

voor een overtreding of misdrijf. Justitiële zaken zijn over het algemeen zaken met be-

trekking tot het strafrecht: 1= Cliënt krijgt straf. De cliënt moet voor de rechter verschij-

nen. Met name de huidige onzekerheid over de nabije toekomst maakt het een acuut 

probleem; 2 = Cliënt heeft straf. De cliënt zit in detentie, heeft een taakstraf, extramurale 

detentie (elektronisch toezicht), maar ook zgn. OM-transacties (voor bijvoorbeeld rijden 

zonder rijbewijs, of opgeven valse identiteitsgegevens) e.d. ; 3= Cliënt heeft geen straf 

(meer) mits hij zich aan door de rechter gestelde voorwaarden houdt; 4 = Cliënt heeft 

straf gehad. De cliënt is gestraft, heeft de straf ondergaan maar kan op dit moment 

eventueel enkele nadelige gevolgen van ondervinden (bijvoorbeeld omdat hij misschien 

geen Verklaring Omtrent Gedrag kan krijgen); 5= Cliënt heeft (al lang) geen straf gehad. 

Cliënt heeft nooit een strafbaar feit gepleegd, of zo lang geleden een strafbaar gepleegd 

dat het niet meer op zijn strafblad staat, of de cliënt is niet juridisch vervolgd voor het 

plegen van een strafbaar feit. Er is geen belemmering om, indien nodig, een Verklaring 

Omtrent Gedrag te krijgen. 

 

Aandachtspunten 

• Op het domein Justitie neem je, anders dan op de meeste andere domeinen, inci-

denten die verder in het verleden (een jaar geleden) hebben plaatsgevonden mee in 

de beoordeling. Dit heeft te maken met het feit dat justitiële contacten mogelijk lang-

durige gevolgen hebben. 

• Personen met een strafblad scoren maximaal een 4 (voldoende zelfredzaam) op dit 

domein. 

• De meeste lichtere verkeersovertredingen, bijvoorbeeld boetes voor zwartrijden, 

zonder licht fietsen of te hard (maar niet veel te hard) rijden, vallen niet onder het 

strafrecht maar worden via administratiefrechtelijke weg afgedaan. De aanhouding 

door de politie beoordeel je wel als een politiecontact, maar als de boete is betaald is 
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het geen justitiële zaak. In het algemeen geldt dat een overtreding/ misdrijf alleen 

een justitiële zaak is als de officier van justitie de zaak in behandeling neemt.  

 

Begrippen 

Contact met politie  = In aanraking komen met politie in verband met een overtreding of misdrijf 

Openstaande zaken  = Zaken betreffende overtredingen en/ of misdrijven die justitie nog in behandeling 

moeten nemen of uitspraak over moet doen. 

Lopende zaken  = Zaken betreffende overtredingen en/ of misdrijven waarvan de persoon op dit moment 

de straf ondergaat (bijv. taakstraf, meldingsplicht, reclasseringstraject) 

Voorwaardelijke straf = Een voorwaardelijke straf is uitgesproken maar (nog) niet ten uitvoer gebracht 

onder door de rechter gestelde voorwaarden. Voorwaarden kunnen, naast de algemene voorwaarde dat 

geen strafbaar feit mag worden gepleegd, van vrijheidbeperkende (locatieverbod, alcoholverbod, of mel-

dingsgebod) of een gedragsbeïnvloedende (zoals het volgen van een training) aard zijn. 

Voorwaardelijke invrijheidsstelling = Een veroordeelde die een gevangenisstraf van meer dan één jaar 

opgelegd heeft gekregen, is onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten nadat tweederde van de straf is 

uitgezeten. Voorwaarden kunnen, naast de algemene voorwaarde dat geen strafbaar feit mag worden 

gepleegd, van vrijheidbeperkende (locatieverbod, alcoholverbod, of meldingsgebod) of een gedragsbeïn-

vloedende (zoals het volgen van een training) aard zijn. 

Strafblad  = Een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. Als een persoon 

voor een strafbaar feit heeft moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is wordt dit op zijn straf-

blad geregistreerd. De tijd dat het strafblad blijft bestaan is 5 jaar voor overtredingen en 30 jaar voor mis-

drijven. 

 

 



 

 39 

Wat is nieuw in de ZRM 2013 
De eerste versie van de Zelfredzaamheid-Matrix kwam uit in 2010. De originele ‘Self-

sufficiency-Matrices’ van Snohomish county in Utah en van de Arizona homeless evalu-

ation project waren vertaald en bewerkt door onderzoekers, beleidsmedewerkers en 

uitvoerders uit het veld van de Amsterdamse en Rotterdamse Openbare Gezondheids-

zorg (OGZ), met als resultaat een meetinstrument waarmee vrij eenvoudig en volledig 

de zelfredzaamheid van cliënten van de OGZ in kaart kon worden gebracht: de ZRM 

2010. In de volgende twee jaar is de ZRM 2010 geïmplementeerd in diverse behande-

lingen en zorgketens in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den 

Haag), maar ook in diverse andere gemeenten en instellingen in het hele land en zelfs 

daarbuiten. Vele behandelaars, hulpverleners en andere professionals werden getraind 

in het toepassing van de ZRM, gebruikten de ZRM in hun dagelijks werk en stuurden 

ons hun vragen, opmerkingen, en suggesties 

voor verbetering. Deze feedback uit het veld 

heeft geleid tot een aantal verbeteringen die zijn 

verwerkt in de ZRM 2013. 

 

In 2011 en 2012 is ook onderzoek gedaan naar 

de inter-beoordelaar betrouwbaarheid, de inter-

ne consistentie en de validiteit van de ZRM. De 

resultaten van dit onderzoek gaven inzicht in 

hoe verschillende beoordelaars eenzelfde cliënt 

scoren op de ZRM, hoe de domeinen van de 

ZRM met elkaar samenhangen, en hoe de ZRM 

is gerelateerd aan andere meetinstrumenten die 

soortgelijke, maar niet dezelfde, constructen 

meten. Het inzicht in deze psychometrische ei-

genschappen van de ZRM hebben ook tot een aantal van de verbeteringen in de ZRM 

2013 geleid.  

 

Door gebruik en onderzoek is de ZRM 2013 duidelijker, eenvoudiger, en betrouwbaar-

der geworden. Bovendien is deze handleiding bij de ZRM volledig herzien en aangepast 
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op basis van alles wat we hebben geleerd in de afgelopen twee jaar. Hieronder staan de 

vernieuwingen op een rij. 

 

Domein Niveau Vernieuwing Reden 

Alle Alle Interpunctie aangepast. 

Puntkomma’s (;) zijn ver-

vangen door ‘en/of’, ‘en’, of 

‘of’. Punten en hoofdletters 

ingevoegd waar nodig. 

Witregels zijn verwijderd 

waar mogelijk. 

Duidelijkheid in welke (combinatie van) indi-

catoren voldoende en (niet) noodzakelijk zijn 

voor het niveau van zelfredzaamheid. Ver-

betering van de leesbaarheid. 

Alle Alle Actieve formulering van 

indicatoren. ‘Schrijftaal’ is 

zoveel mogelijk verwijderd. 

Duidelijkheid van indicatoren. Indicatoren 

hebben betekenis en zijn helder geformu-

leerd voor een brede groep gebruikers. 

Financiën Niet van 

toepassing 

Naam van het domein is 

veranderd: ‘Inkomen’ (ZRM 

2010), is ‘Financiën’ (ZRM 

2013) geworden. 

De nieuwe domeinnaam geeft de betekenis 

van het domein beter weer: zelfredzaamheid 

mbt zowel inkomsten als uitgaven. 

Financiën  3 en 4 Indicator met betrekking tot 

schulden is ‘eventueel’ 

ingevoegd / ‘indien sprake’ 

vervangen. 

Duidelijkheid in samenhang indicatoren en 

niveaus van zelfredzaamheid. Schulden 

hoeven niet, maar kunnen wel aanwezig zijn 

op deze niveaus. 

Dagbeste-

ding 

4 en 5 In de indicator met betrek-

king tot opleiding is start-

kwalificatie gespecificeerd. 

‘(havo, vwo, of mbo-2)’ 

ingevoegd. 

Duidelijkheid van de betekenis van het be-

grip ‘startkwalificatie’ in deze indicator. 

Huiselijke 

relaties 

Niet van 

toepassing 

Naam van domein is ver-

anderd: ‘Gezinsrelaties’ 

(ZRM 2010), is ‘Huiselijke 

relaties’ (ZRM 2013) ge-

worden. 

De nieuwe domeinnaam geeft de betekenis 

van het domein beter weer: zelfredzaamheid 

mbt relaties met personen met wie de cliënt 

een huishouden deelt.  

Huiselijke 

relaties 

4 Indicator toegevoegd: 

‘woont alleen’ 

Duidelijkheid en betrouwbaarheid van het 

niveau. Personen die alleen wonen (een 

eenpersoonshuishouden hebben) scoren 

altijd een 4 op dit domein. Door deze indica-

tor toe te voegen is dit geëxpliciteerd.  
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Domein Niveau Vernieuwing Reden 

Geestelijke 

gezondheid 

1, 2, en 3 Het woord ‘psychisch’ is 

verwijderd en/of vervangen 

door het woord ‘geestelijk’ 

in alle indicatoren waar het 

wordt gebruikt.  

Duidelijkheid en eenduidigheid in het gebruik 

van begrippen. De naam van de domein is 

Geestelijke gezondheid, dus gebruiken we 

deze term ook in de indicatoren.  

Geestelijke 

gezondheid 

2 Het woord ‘terugkerend’ in 

de indicator mbt geestelijke 

gezondheidsproblemen die 

het gedrag kunnen beïn-

vloeden, is vervangen door 

‘aanhoudend’ 

Duidelijkheid van de indicator. De term ‘te-

rugkerend’ riep vragen op over eventuele 

periodiciteit van problemen. ‘Aanhoudend’ is 

een meer eenduidig te interpreteren term.  

Lichamelijke 

gezondheid 

Niet van 

toepassing 

Naam van domein is ver-

anderd: ‘Fysieke gezond-

heid’ (ZRM 2010), is ‘Li-

chamelijke gezondheid’ 

(ZRM 2013) geworden. 

Eenduidigheid van domeinnamen. ‘Geeste-

lijk en Lichamelijk’, of ‘Psychisch en Fysiek’. 

We hebben gekozen voor de eerste optie 

omdat deze voor een bredere groep gebrui-

kers betekenis heeft. 

Verslaving 2 Het begrip ‘afkickgedrag’ is 

gewijzigd in ‘onthoudings-

verschijnselen’ in de indica-

tor mbt zichtbaar versla-

vingsgedrag. 

Duidelijkheid van de indicator. De term ‘ont-

houdingsverschijnselen’ is duidelijker dan 

‘afkickgedrag’ voor een bredere groep ge-

bruikers.  

Verslaving 3, 4, en 5 De observatieperiode van 6 

maanden (ZRM 2010) voor 

het gebruik van middelen is 

gewijzigd in 30 dagen (ZRM 

2013). 

Eenduidigheid van het concept ‘zelfred-

zaamheid’. Met de ZRM beoordeel je het 

functioneren op dit moment, het gebruik van 

middelen in de afgelopen 30 dagen is dan 

een betere indicatie voor de zelfredzaam-

heid mbt Verslaving. Een kortere periode is 

waarschijnlijk ook betrouwbaarder te beoor-

delen ivm herinnering van cliënten en moge-

lijke dynamiek in het gebruik van middelen. 

Het domein wordt tevens gevoeliger voor 

verandering. 
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Activiteiten 

Dagelijks 

Leven 

Niet van 

toepassing 

Naam van domein is ver-

anderd: ‘ADL-

vaardigheden’ (ZRM 2010), 

is ‘Activiteiten Dagelijks 

Leven’ (ZRM 2013) gewor-

den. 

De nieuwe domein is geen afkorting en 

daardoor duidelijker voor een bredere groep 

gebruikers. De nieuwe domeinnaam geeft 

de betekenis van het domein beter weer: 

zelfredzaamheid mbt activiteiten van het 

dagelijks leven. 

Activiteiten 

Dagelijks 

Leven 

1, 2 en 3 De term ‘vaardigheden’ is 

gewijzigd in ‘activiteiten’ en 

‘onvermogen tot het uitvoe-

ren’ is gewijzigd in ‘worden 

niet uitgevoerd’ in indicato-

ren mbt complexe activitei-

ten. 

Eenduidigheid van het concept ‘zelfred-

zaamheid’. Met de ZRM beoordeel je de 

(observeerbare) uitkomst, daarom spreken 

we van ‘activiteiten’ en ‘uitvoering van deze 

activiteiten’, en niet van ‘vaardigheden’ en 

‘onvermogen vaardigheden uit te voeren’. 

De formulering is overigens taalkundig ook 

beter.  

Sociaal net-

werk 

1 Het begrip ‘kommervol’ is 

verwijderd uit de indicator 

mbt sociaal isolement. 

Duidelijkheid van de indicator. Het woord 

‘kommervol’ riep vragen op. Door verwijde-

ring van het woord is de indicator duidelijker 

voor een bredere groep gebruikers. 

Sociaal net-

werk 

1  De tekst ’wegens onver-

mogen tot communiceren 

met anderen en/of wegens 

terugtrekken uit sociale 

relaties’ is verwijderd uit de 

indicator mbt sociaal isole-

ment.  

Duidelijkheid van de indicator en eenduidig-

heid van het concept ‘zelfredzaamheid’. Dit 

deel van de indicator mbt sociaal isolement 

vereiste inzicht in de oorzaak van het isole-

ment. Met de ZRM beoordeel je alleen de 

uitkomst en laten we oorzaken zoveel moge-

lijk buiten beschouwing. Bovendien werd 

gevraagd ‘onvermogen’ te beoordelen. Dit 

was ook niet in lijn met het concept zelfred-

zaamheid. 

Sociaal net-

werk 

2 De term ‘financiële’ is ver-

wijderd uit de indicator mbt 

steun van het netwerk 

Duidelijkheid en helderheid van de indicator. 

Financiële beperkingen van de mogelijkheid 

om te steunen is slechts een van de moge-

lijk beperkingen. Door de term te verwijderen 

is de betekenis van de indicator duidelijker. 

Justitie Alle De indicatoren zijn meer 

expliciet onderscheiden in 

‘contacten met politie’ en 

‘zaken van justitie’. 

Duidelijkheid en eenduidigheid van de indi-

catoren. Door politie en justitie in verschil-

lende indicatoren te noemen zijn de indicato-

ren eenvoudiger en duidelijker.  
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Justitie 3 en 4 De frequenties van contact 

zijn gespecificeerd in ‘aan-

tal per jaar’ in de indicato-

ren mbt politiecontact. 

Duidelijkheid van de begrippen ‘incidenteel’ 

en ‘zelden’ in deze indicatoren.  

Justitie 3 De indicator ‘Geen lopende 

zaken’ is gewijzigd in 

‘Voorwaardelijke straf of -

invrijheidstelling’ 

Duidelijkheid en eenduidigheid van de indi-

catoren. De indicator is geformuleerd in ter-

men van de justitiële status die aanwezig is 

(in tegenstelling tot welke status niet aanwe-

zig is). De verschillen tussen de niveaus op 

deze indicator (‘status van justitiële zaken’) 

zijn eenduidiger en duidelijker.  

 



Zelfredzaamheid-Matrix 2013 

 
DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam 

Financiën Geen inkomsten. Hoge, groei-
ende schulden. 

Onvoldoende inkomsten 
en/of spontaan of ongepast 
uitgeven. Groeiende schul-
den. 

Komt met inkomsten aan basis 
behoeften tegemoet en/of ge-
past uitgeven. Eventuele schul-
den zijn tenminste stabiel en/of 
bewindvoering/inkomensbeheer. 

Komt aan basis behoeften tegemoet 
zonder uitkering. Beheert eventuele 
schulden zelf en deze verminderen. 

Inkomsten zijn ruim voldoende, 
goed financieel beheer. Heeft 
met inkomen mogelijkheid om te 
sparen. 

Dagbesteding Geen dagbesteding en veroor-
zaakt overlast. 

Geen dagbesteding maar 
geen overlast. 

Laagdrempelige dagbesteding 
of arbeidsactivering. 

Hoogdrempelige dagbesteding of 
arbeidstoeleiding of tijdelijk werk en/ 
of volgt opleiding voor start-
kwalificatie (havo, vwo, of mbo-2). 

Vast werk en/of volgt opleiding 
hoger dan startkwalificatie (havo, 
vwo, of mbo-2). 

Huisvesting Dakloos en/of in nachtopvang. 

Voor wonen ongeschikte 
huisvesting en/of huur/hypo-
theek is niet betaalbaar en/of 
dreigende huisuitzetting. 

In veilige, stabiele huisvesting 
maar slechts marginaal toerei-
kend en/of in onderhuur of niet-
autonome huisvesting. 

Huishouden heeft veilige, toereiken-
de huisvesting en (huur)contract met 
bepalingen en/of gedeeltelijk auto-
nome huisvesting. 

Huishouden heeft veilige, toerei-
kende huisvesting en regulier 
(huur)contract en/of autonome 
huisvesting. 

Huiselijke rela-
ties 

Sprake van huiselijk geweld, 
kindermishandeling of verwaar-
lozing. 

Leden van het huishouden 
gaan niet goed met elkaar om 
en/of potentieel huiselijk 
geweld, kindermishandeling 
of verwaarlozing. 

Leden van het huishouden 
erkennen problemen en probe-
ren negatief gedrag te verande-
ren. 

Relationele problemen tussen leden 
van het huishouden zijn niet (meer) 
aanwezig en/of woont alleen. 

Communicatie tussen leden van 
het huishouden is consistent 
open. Leden van het huishouden 
ondersteunen elkaar. 

Geestelijke 
gezondheid 

Een gevaar voor zichzelf of 
anderen en/of terugkerende 
suïcide-ideatie. Ernstige moei-
lijkheden in het dagelijks leven 
door geestelijke stoornis. 

Aanhoudende geestelijke 
gezondheidsproblemen die 
het gedrag kunnen beïnvloe-
den, maar geen gevaar voor 
zichzelf/anderen. Moeilijkhe-
den in het dagelijks functione-
ring door symptomen en/of 
geen behandeling. 

Milde symptomen kunnen aan-
wezig zijn en/of enkel matige 
functioneringsmoeilijkheden 
door geestelijke problemen 
en/of behandeltrouw is mini-
maal. 

Minimale symptomen die voorspelba-
re reactie zijn op stressoren in het 
leven en/of marginale beperking van 
functioneren en/of goede behandel-
trouw. 

Symptomen zijn afwezig of zeld-
zaam. Goed of superieur functio-
neren in een groot aantal diverse 
activiteiten. Niet meer dan de 
dagelijkse beslommeringen of 
zorgen. 

Lichamelijke 
gezondheid 

Heeft direct medische aan-
dacht nodig. Een noodgeval/ 
kritieke situatie. 

Een (direct/ chronische) 
medische aandoening die 
regelmatige behandeling 
vereist wordt niet behandeld. 
Matige beperking van (licha-
melijke) activiteiten tgv een 
lichamelijk gezondheidpro-
bleem. 

Een (chronische) medische 
aandoening wordt behandeld 
maar behandeltrouw is mini-
maal. De lichamelijke gezond-
heidproblemen leiden tot een 
lichte beperking in mobiliteit en 
activiteit. 

Erkent behoefte aan hulp voor de 
(chronische) medische aandoening. 
Goede behandeltrouw. 

Er zijn geen directe of voortdu-
rende medische problemen. 
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam 

Verslaving 

Voldoet aan criteria voor 
ernstig misbruik/ verslaving. 
Resulterende problemen zijn 
zo ernstig dat institutionalise-
ring of hospitalisatie noodza-
kelijk is. 

Voldoet aan criteria voor 
verslaving. Preoccupatie met 
gebruiken en/of bemachtigen 
van middelen. Onthoudings-
verschijnselen of afkick-
ontwijkend gedrag zichtbaar. 
Gebruik resulteert in ontwij-
ken of verwaarlozen van 
essentiële activiteiten van het 
dagelijks leven.  

Gebruik binnen de laatste 30 
dagen. Aanwijzingen voor aan 
middelengebruik gerelateerde 
sociale, werkgerelateerde, 
emotionele of fysieke proble-
men. Gebruik interfereert niet 
met essentiële activiteiten van 
het dagelijks leven en/of behan-
deltrouw is minimaal. 

Cliënt heeft gedurende de laatste 30 
dagen gebruikt maar er zijn geen 
sociale, werkgerelateerde, emotione-
le of fysieke problemen ten gevolge 
van het gebruik zichtbaar. Geen 
aantoonbaar voortdurend of gevaar-
lijk middelengebruik en/of goede 
behandeltrouw. 

Geen middelengebruik/ misbruik 
in de laatste 30 dagen. 

Activiteiten Da-
gelijks Leven 

Ernstige beperkingen op alle 
of bijna alle gebieden van 
zelfzorg en complexe activitei-
ten. 

Belangrijk probleem op één 
of meer gebieden van zelf-
zorg (eten, wassen, aankle-
den, naar toilet gaan) en 
meerdere complexe activitei-
ten worden niet uitgevoerd. 

Voorziet in de meeste maar niet 
alle basis behoeften van het 
dagelijks leven en de zelfzorg is 
op peil, maar één of meerdere 
complexe activiteiten worden 
niet uitgevoerd. 

Voorziet in alle basis behoeften van 
het dagelijks leven en alleen onder-
geschikte problemen (bijvoorbeeld 
slordig zijn, gedesorganiseerd). 

Geen problemen van deze aard 
en functioneert goed op alle 
gebieden. 

Sociaal netwerk 

Gebrek aan noodzakelijke 
steun van familie/ vrienden en 
geen contacten buiten even-
tuele foute vriendenkring of 
ernstig sociaal isolement.  

Familie/ vrienden hebben niet 
de vaardigheden/ mogelijk-
heden om te helpen en nau-
welijks contacten buiten 
eventuele foute vrienden-
kring. Blijvend, belangrijk 
probleem als gevolg van 
actief of passief terugtrekken 
uit sociale relaties. 

Enige steun van fami-
lie/vrienden en enige contacten 
buiten eventuele foute vrien-
denkring. Duidelijk probleem in 
maken of onderhouden van 
ondersteunende relaties. 

Voldoende steun van familie/ vrien-
den en weinig contacten met eventu-
ele foute vrienden. 

Gezond sociaal netwerk en geen 
foute vrienden. 

Maatschappelijke 
participatie 

Niet van toepassing door 
crisissituatie en/of in ‘overle-
vingsmodus’. 

Maatschappelijk geïsoleerd 
en/of geen sociale vaardig-
heden en/of gebrek aan 
motivatie om deel te nemen. 

Nauwelijks participerend in 
maatschappij en/of gebrek aan 
vaardigheden om betrokken te 
raken. 

Enige maatschappelijke participatie 
(bijv. adviesgroep, steungroep) maar 
er zijn hindernissen zoals mobiliteit, 
discipline, of kinderopvang. 

Actief participerend in de maat-
schappij. 

Justitie 
Zeer regelmatig (maandelijks) 
contact met politie en/of open-
staande zaken bij justitie. 

Regelmatig (meerdere keren 
per jaar) contact met politie 
en/of lopende zaken bij justi-
tie. 

Incidenteel (eens per jaar) 
contact met politie en/of voor-
waardelijke straf of - invrijheid-
stelling. 

Zelden (minder dan eens per jaar) 
contact met politie en/of strafblad. 

Geen contact met politie. Geen 
strafblad 
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Heb je vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties over de Zelfredzaamheid-Matrix? 

Stuur een bericht naar: zrm@ggd.amsterdam.nl 

 

Bezoek ook eens de website van de ZRM voor meer informatie, publicaties en oefening. 

www.zelfredzaamheidmatrix.nl 

 

 


