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Samenvatting 
 
Het doel was het in kaart brengen van de patiënten die geen zorgverzekering 
hebben in onze praktijk. Hierbij wilde ik aan de ene kant zien hoe groot het 
probleem is en wat de achterliggende oorzaak is van het onverzekerd zijn. Aan de 
andere kant wilde ik in kaart brengen wat de route is om mensen weer verzekerd te 
krijgen; welke instanties kunnen hulp bieden en waar kunnen huisartsen naar toe 
verwijzen? 

Methoden: Om dit in kaart te brengen heb ik een lijst uitgedraaid met alle 
patiënten waar in het HIS geen zorgverzekering bekend van is. Vervolgens heb ik 
de patiënten opgezocht in het HIS, gebeld, gemaild en in sommige gevallen een 
brief gestuurd. Verder heb ik een plan gemaakt om patiënten te kunnen coderen, 
zodat in het vervolg direct duidelijk is of patiënten daadwerkelijk onverzekerd zijn. 
Tot slot ben ik via internet en daarna door middel van telefonisch contact met 
verschillende instanties, op zoek gegaan naar professionals die wij zouden kunnen 
inschakelen om patiënten te helpen weer verzekerd te worden.  

Resultaten: Bij het in kaart brengen van de onverzekerden bleek van de in totaal 
58 in het systeem als onverzekerden patiënten 30 in het buitenland verzekerd, 15 
waren geen patiënt meer in de praktijk, 8 bleken ondertussen wel verzekerd te zijn 
en met 5 heb ik geen contact gekregen. Van de 5 patiënten waar geen contact mee 
te krijgen was, kan worden verwacht dat zij daadwerkelijk niet verzekerd zijn. Alle 
patiënten hebben een extra ICPC code gekregen zodat de situatie duidelijk is. 
Verder heb ik 3 routes beschreven om patiënten die daadwerkelijk onverzekerd zijn, 
de juiste hulp te kunnen aanbieden. 

Conclusie: Het probleem was veel minder groot dan aanvankelijk verwacht. Dit is 
nu beter gecodeerd en indien er wel een patiënt onverzekerd is, zijn er drie 
manieren beschreven om de juiste hulpverlener te vinden. 
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Onderwerp en motivatie 
 
Bij de start in mijn huidige praktijk kwam ik al snel in contact met een jongeman, 
dakloos en onverzekerd. Hij was de afgelopen maanden veel bij mijn voorganger 
geweest. In mijn eerste week, toen mijn voorganger als waarnemer in de praktijk 
was, zag ik hem zelfs een boterham smeren voor deze jongen, nadat hij al een 
uitgebreid consult had gehad. Hierna nam ik de zorg voor deze jongen over. Ik zag 
hem ongeveer 1 x per twee weken, maar declareerde nooit iets. Declareren aan de 
zorgverzekering kon uiteraard niet en deze patiënt zelf een rekening laten betalen 
was ook niet haalbaar. Er was in het afgelopen jaar voor een paar honderd euro 
aan zorg verleend, maar dit is door niemand betaald. En dan was het nog niet eens 
nodig geweest om hem naar het ziekenhuis te sturen, wat de kosten aanzienlijk had 
kunnen laten toenemen. 

 
In Nederland geldt een zorgverzekeringsplicht. Mensen die niet verzekerd zijn 
kunnen een boete opgelegd krijgen. Van mijn opleider hoorde ik dat er elk jaar een 
lijst wordt uitgedraaid met de onverzekerden in de praktijk. Dit waren jaar na jaar 
meer dan 50 namen, maar tot nu toe was er nog niets mee gedaan. Uit de VWS- 
verzekerden monitor 2017 blijkt dat in Nederland 21.027 van de totaal 17.152.555 
Nederlands eind 2016 onverzekerd was, 0.12% van de bevolking. Dit zou 
betekenen dat verwacht kan worden dat er in onze praktijk met 3550 patiënten 
slechts 4,26 onverzekerd zouden zijn. Hoe zou het komen dat in onze praktijk 
relatief zoveel onverzekerden zitten ten opzichte van het landelijk gemiddelde en 
hoe zouden we deze mensen weer verzekerd kunnen krijgen? 

 
 
Projectcoördinator 
 
Zelf was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Vervolgens zijn de 
assistentes verantwoordelijk voor het juist coderen bij nieuwe inschrijvingen en 
zullen de huisartsen of POH’s verantwoordelijk zijn voor het verwijzen naar andere 
instanties indien nodig. 
 

 
Uitgangssituatie 
 
De praktijk is een duo praktijk. Er werken 2 huisartsen en een AIOS. Alle drie 
werken parttime in de praktijk. De praktijkgrootte is 3550 patiënten. Uit het HIS heb 
ik een lijst uitgedraaid met iedereen die als onverzekerd in ons systeem staat. Dit 
waren in totaal 58 patiënten. Onbekend was waarom deze patiënten niet verzekerd 
waren; de achterliggende oorzaak en problemen waren nooit geïnventariseerd. 
Verder was onvoldoende duidelijk waar patiënten naar verwezen konden worden, 
om hulp te krijgen om wel weer verzekerd te worden en eventuele achterliggende 
problemen aan te pakken. 
 
 
Gewenste situatie 
 
Het doel was om van iedereen weten of zij wel of niet verzekerd zijn. Als mensen 
niet verzekerd zijn, wilden wij een duidelijk beeld hebben van de reden van het 
onverzekerd zijn. Daarbij moest er een duidelijke codering hiervoor komen, zodat 
het in het vervolg snel duidelijk is wat de verzekeringssituatie van een persoon is. 
Tot slot moest er een heldere sociale kaart komen, zodat wij bij complexe 
problematiek weten wie wij in kunnen schakelen voor hulp.  
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Belemmerende factoren 
 

 Moeilijk contact te krijgen met onverzekerden 

 Moeilijk overzicht te krijgen van sociale kaart door veel verschillende 
instanties in Amsterdam 

 Bij verder onderzoek naar de sociale kaart; niet de juiste mensen te pakken 
krijgen en niet teruggebeld worden 

 
 
Bevorderende factoren 
 

 Goed zelfstandig uit te voeren plan, niet afhankelijk van anderen in praktijk 

 Goed afgekaderd plan, waardoor overzichtelijke doelen 

 Indien patiënten verzekerd zijn,  
 
 
Methode 
 
In kaart brengen onverzekerden 
De lijst van onverzekerden, uitgedraaid op 16-01-2018, was 58 personen lang. Ik 
heb bij alle personen eerst in ons dossier gekeken of er iets in het dossier stond 
over hun verzekerde status. Indien duidelijk werd uit het dossier dat zij toch 
(buitenlands) verzekerd waren, heb ik ze van de lijst gehaald. Vervolgens heb ik 
iedereen die nog op de lijst stond gebeld en gemaild. Indien ik ze niet te pakken 
kreeg, heb ik ze op 2 volgende momenten nog een keer gebeld en gemaild. Was 
hierna duidelijk dat zij toch verzekerd waren, heb ik ze van de lijst gehaald. De 
overgebleven patiënten op de lijst heb ik nog een keer doorgenomen. Na opnieuw 
doornemen van de dossiers en soms door met familie te bellen, bleek een deel toch 
verzekerd en een deel niet meer bij ons patiënt. Uiteindelijk bleef er een kleine lijst 
over van patiënten waar ik geen contact mee heb gekregen. Deze patiënten heb ik 
een brief gestuurd. 
 
Afspraken over coderen 
Het doel van betere codering was om direct de patiënten die wel verzekerd zijn, 
maar niet als dusdanig in ons systeem staan, er uit te kunnen filteren. Hier kan 
gedacht worden aan patiënten met een buitenlandse verzekering. Zo zouden wij na 
het uitdraaien van de lijst van onverzekerden de patiënten er uit kunnen laten die 
deze code hebben en hierdoor niet meer op de lijst komen te staan. Samen met 
mijn opleiders heb ik nagedacht welke codering passend zou zijn.  
 
Sociale kaart 
Eerst heb ik op internet gezocht naar informatie over wijkteams en maatschappelijk 
werk in de omgeving. Daarna heb ik contact gezocht met deze wijkteam om meer 
informatie te krijgen over wat zij kunnen betekenen voor onverzekerden en of een 
verwijzing naar hun zinvol is.  
 
 
Resultaten 
 
In kaart brengen onverzekerden 
Na de bovengenoemde inspanningen om contact te krijgen met de onverzekerden, 
kon ik de groep in de volgende categorieën indelen. 
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Aantallen per categorie 

Totaal 58 

Buitenlandse 
verzekering 

30 

Geen patiënt meer 
in de praktijk 

15 

Nu wel verzekerd 8 

Geen contact 5 

 
Er is een groep van 5 patiënten overgebleven met wie ik, na tevens een brief te 
hebben gestuurd, geen contact heb gekregen. Met mijn opleider heb ik deze 5 
patiënten doorgenomen. Zij kende deze mensen en vermoedde dat zij 
daadwerkelijk onverzekerd zijn, al hebben we dit niet kunnen bevestigen. De rest 
van de patiënten bleek ten onrechte als ‘onverzekerd’ op de lijst te komen. 
 
Afspraken over coderen 
Afgesproken werd dat patiënten die wel verzekerd zijn de ICPC code ‘Z08.01 – 
Probleem met ziektewet/WAO’ krijgen. De tekst werd aangepast met bijvoorbeeld 
‘Buitenlandse zorgverzekering’. Patiënten die daadwerkelijk niet verzekerd zijn 
kregen de ICPC code ‘Z08.02 – Probleem met bijstand’. Bij hun werd de tekst 
aangepast naar bijvoorbeeld ‘Mogelijk onverzekerd’. Bij inschrijving wordt in het 
vervolg zo nodig door de assistentes de Z08 ICPC ingevoerd en aangepast. Zelf 
heb ik de patiënten van de huidige lijst aangepast. 

 
Sociale kaart 
De zoektocht op het internet leverde niet een duidelijk beeld op. Er zijn veel 
verschillende instanties en ook kleinere initiatieven. Omdat het voor een huisarts 
niet haalbaar is om te sociale kaart helemaal te kennen, heb ik een overzicht 
gemaakt dat 3 routes die te volgen zijn. 
 

1. Sociale kaart van GGD Amsterdam 
Indien de huisarts online wilt zoeken naar een zorgaanbieder, kunnen ze op 
www.socialekaart.amsterdam.nl een online overzicht vinden van 
zorgverleners in Amsterdam. Hier kun je zoeken op specifieke zorg, zoals 
‘maatschappelijk werk’, maar ook op thema zoals ‘dak- en thuislozen’. Het 
voordeel van deze site is dat het erg volledig is en er zeel veel 
zorgaanbieders op te vinden zijn. Het nadeel is dat door het grote aanbod, 
het overzicht moeilijk is en het niet duidelijk is welke aanbieder goed en 
welke minder goed staan aangeschreven. 

2. Sociaal loket van Gemeente Amsterdam 
Indien de huisarts niet online op zoek wilt naar een zorgaanbieder, maar een 
patiënt naar een instantie wilt sturen, die dit verder met de patiënt gaat 
uitzoeken, kunnen ze verwijzen naar het Sociale loket van Gemeente 
Amsterdam. Er zijn 7 stadsloketten die maandag tot en met vrijdag geopend 
zijn van 9:00 – 16:30 uur. Op de site van gemeente Amsterdam is een 
overzicht te vinden van de verschillende loketten en hun spreekuurtijden.   

3. Dynamo Amsterdam Oost 
Indien de huisarts weet dat zij willen verwijzen naar maatschappelijk werk, 
iets wat in het geval van de onverzekerden een aannemelijke route lijkt, 
kunnen ze in Amsterdam Oost verwijzen naar Dynamo. Hun website is 
www.dynamo-amsterdam.nl en zij zijn actief door heel Amsterdam. Dynamo 
biedt een compleet aanbod van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
Teamleider Oud Oost is Simone Ebben en is te bereiken op 
SEbben@dynamo-amsterdam.nl 

 
 
 
 
 

http://www.socialekaart.amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Evaluatie 
 
Het probleem was veel minder groot dan wij oorspronkelijk hadden verwacht. Het 
merendeel van de patiënten bleek wel verzekerd, maar door omstandigheden niet 
zo in ons systeem naar voren te komen. Een grote groep bleek in het buitenland 
verzekerd, een deel was niet meer patiënt bij ons in de praktijk en een deel had 
ondertussen een verzekering geregeld. Indien wij er vanuit gaan dat de 5 patiënten 
die ik niet heb weten te bereiken, daadwerkelijk onverzekerd zijn, komt dit aantal 
goed overeen met wat verwacht mag worden op basis van de landelijke cijfers. 
Doordat ik geen contact heb kunnen krijgen met deze patiënten, heb ik echter niet 
hun kunnen verwijzen naar instanties die hulp zouden kunnen bieden. Hiermee is 
de situatie van de onverzekerden niet verbeterd.  
 
Wel is helder geworden bij wie er (mogelijke) problemen zijn en dit staat nu duidelijk 
in het HIS. Ook zal bij nieuwe inschrijvingen dit geregistreerd worden. In het vervolg 
is het duidelijk welke patiënten (mogelijk) onverzekerd zijn en waar de praktijk 
inspanningen kan leveren om deze patiënten te verwijzen naar hulpverleners om de 
achterliggende problemen aan te pakken. Ook is herder waar de patiënt dan 
naartoe verwezen kan worden. 
 
 
Naschrift: 
 
Het was lastig om langere tijd achter elkaar te plannen voor het verbeterplan, met 
name omdat ik vaak werd afgeleid door lopende zaken en de waan van de dag. 
Hierdoor stagneerde de progressie met momenten. Verder koste het me elke keer 
toch weer tijd om er in te komen, wat het werk niet altijd efficiënt maakte. Het is me 
uiteindelijk wel in het merendeel van patiënten wel gelukt een beeld te krijgen van 
situatie. Ook zijn er nu afspraken over de manier van coderen, zodat het duidelijk is 
wie er ‘echt onverzekerd zijn’ en wie niet. Daarbij zijn er routes helder om patiënten 
in zorg te krijgen.  
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