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1 Achtergrond & opzet van het onderzoek 
 

1.1 Behoefte aan inzicht in het functioneren van Housing First klanten over tijd  

Hoe gaat het met klanten die begeleid worden vanuit Housing First (HF)? Verandert hun functioneren in een 

periode van één jaar? Zowel bij HF-praktijken als bij het Ministerie van VWS is behoefte aan antwoord op deze 

vragen. Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc heeft daarom een 

evaluatiestudie uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de Academische werkplaats Impuls (voorheen 

Academische werkplaats Opvang en Herstel). Deze studie is uitgevoerd in het kader van het door het Ministerie van 

VWS ondersteunde Stimuleringsprogramma Housing First.  

 

Dit rapport doet verslag van de resultaten van deze evaluatie. De evaluatie richt zich op het functioneren van 

klanten van acht HF-praktijken op vijf aspecten, te weten kwaliteit van leven, contacten, huisvesting, 

zorgbehoeften en zorggebruik. In een periode van één jaar hebben HF-begeleiders driemaal vragenlijsten ingevuld 

over al deze aspecten. HF-klanten zelf rapporteerden over hun kwaliteit van leven en hun zorgbehoeften.  

 

In dit hoofdstuk volgt meer informatie over de opzet en uitvoering van dit onderzoek. Hoofdstuk twee gaat over de 

algemene kwaliteit van leven van HF-klanten en de ingeschatte kwaliteit van leven op diverse leefgebieden, zoals de 

relatie met familie en de financiële situatie. Hoofdstuk drie beschrijft de contacten van klanten en hun huisvesting. 

De zorgbehoeften van de klanten komen in hoofdstuk vier aan bod en hun zorggebruik volgt in hoofdstuk vijf. Een 

samenvatting van alle resultaten staat in hoofdstuk zes en het rapport sluit in hoofdstuk zeven af met een 

beschouwing en een conclusie.  

 
1.2 Selectie van HF-praktijken & HF-klanten 
Voor dit onderzoek selecteerden we acht HF-praktijken aangesloten bij het Platform HF en die: a zich richtten op de 

doelgroep van HF, namelijk dakloze mensen met psychische en/of verslavingsproblemen, b werkten volgens de HF-

basisprincipes van het Pathways to housing model (Tsemberis, 1999; 2010), en c twee jaar of langer in uitvoering 

waren. De acht praktijken waren: HF Amsterdam (Discus)1, HF Arnhem, HF Breda, HF Den Haag, HF Dordrecht, HF 

                                                           

1
 Vanwege de tijdsinvestering namen slechts drie van de in totaal zeven Discusteams deel aan het onderzoek. Deze drie teams zijn ad random 

gekozen. 
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Eindhoven, HF Noord-Limburg en HF Utrecht. Vóór de start van de dataverzameling gingen onderzoekers van Impuls bij 

deze acht deelnemende praktijken langs om het onderzoek verder toe te lichten. De onderzoekers lieten tijdens deze 

bezoeken toestemmingsverklaringen achter, met de vraag aan begeleiders om gedurende de periode van 

dataverzameling (november 2016 t/m januari 2018) al hun klanten te benaderden voor deelname aan het onderzoek. 

Op het toestemmingsformulier konden klanten aanvinken: a) of ze toestemming gaven aan hun begeleider om vragen 

over hen te beantwoorden, en b) of ze bereid waren zelf vragenlijsten in te vullen. 

 

Voor deelname aan het onderzoek moest een klant op het moment van aanmelding bij HF: 

 feitelijk dakloos zijn, en 

 psychische en/of verslavingsproblemen hebben.  

 

Feitelijke dakloosheid in dit onderzoek betekende: (a) op straat slapend, in de open lucht of in overdekte openbare 

ruimten (portieken, fietsenstalling, stations, winkelcentra, auto); (b) tijdelijk verblijvend in passantenverblijf, 

nachtopvang, slaaphuis of noodcentrum; of (c) bij familie, vrienden of kennissen tijdelijk inwonend, zonder uitzicht 

op langer verblijf. Klanten konden ook deelnemen aan de studie als ze eerst feitelijk dakloos waren, maar voordat zij 

hun HF-woning betrokken marginaal gehuisvest waren (in een particulier pension, logement, hotel, kraakpand, 

caravan, zomerhuisje of slooppand) of opgenomen waren in een (psychiatrisch) ziekenhuis, crisiscentrum, 

verslavingskliniek, gevangenis of huis van bewaring. Of er sprake was van psychische en/of verslavingsproblematiek 

werd beoordeeld door de begeleider. Een formele diagnose was niet noodzakelijk. Een vermoeden van deze 

problematiek bij aanmelding van de klant bij HF was voldoende om in aanmerking te komen voor deelname aan het 

onderzoek.  

 

1.3 Meetmomenten 

Om inzicht te krijgen in (het verloop van) het functioneren van HF-klanten vroegen we de klanten en de begeleiders 

om drie maal gegevens te verstrekken, namelijk op: 

 T0, start; november 2016 t/m januari 2017 

 T1, circa 6 maanden na de start; mei 2017 t/m juli 2017 

 T2, circa 12 maanden na de start: november 2017 t/m januari 2018  

Vanzelfsprekend werden alleen gegevens verzameld over klanten die toestemming verleenden voor deelname aan 

het onderzoek. 

 

1.4 Webapplicatie met vragenlijsten 

Voor de dataverzameling is webapplicatie ontwikkeld. Deze webapplicatie bestond uit een eerste vragenlijst met 

vragen over de achtergrond van klanten en, om te bepalen of zij voldeden aan de selectiecriteria, vragen over hun 

huisvestingssituatie en hun eventuele psychische en verslavingsproblematiek bij aanmelding bij HF. Op basis van de 

antwoorden op de eerste vragenlijst gaf de webapplicatie automatisch aan of de klant wel of niet aan de 
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selectiecriteria voor het onderzoek voldeed. Voor de klanten die niet aan de criteria voldeden, vulden de begeleiders 

geen verdere vragenlijsten in. Voor de andere klanten vulden de begeleiders, veelal gestandaardiseerde, 

vragenlijsten in over kwaliteit van leven, contacten, huisvesting, zorgbehoeften en zorggebruik. Deze 

meetinstrumenten lichten we in de hoofdstukken hierna verder toe. De klanten vulden alleen vragenlijsten in over 

hun kwaliteit van leven en hun zorgbehoeften. De meeste klanten vulden de vragenlijst echter op papier in en stuurde 

deze (via de begeleider) terug naar de onderzoekers. 

 

1.5 Respons en onderzoeksgroep 

De respons van begeleiders en klanten op de oproep om op de diverse meetmomenten via de webapplicatie 

vragenlijsten in te vullen, staat uitgebreid beschreven in bijlage 1. Samenvattend: 

 Van de 251 klanten die toestemming gaven voor deelname aan het onderzoek én waarover de begeleiders bij de 

start (T0) de eerste vragenlijst invulden, voldeden 158 personen (63%) aan de selectiecriteria voor onderzoek. Van 

de 93 klanten die niet aan de onderzoekscriteria voldeden, waren 88 klanten (95%) niet feitelijk dakloos maar 

hadden wel psychische problemen en/of verslavingsproblemen, was één klant niet feitelijk dakloos én had geen 

psychische en/of verslavingsproblemen en had één klant geen psychische en/of verslavingsproblemen, maar was 

wel feitelijk dakloos. Van de overige drie klanten was het onbekend of zij feitelijk dakloos waren. 

 Van de 158 voor het onderzoek geschikte klanten, vulden de begeleiders op T0 voor zestien van hen enkel de 

achtergrondgegevens in. Voor de overige 142 klanten vulden zij ook de andere vragenlijsten in.  

 Van deze 142 klanten stroomden tussen T0 en T2 24 klanten door of uit bij HF en overleden twee klanten. Van 

de overige 116 klanten vulden de begeleiders voor 115 klanten zowel op T1 als T2 de vragenlijsten in. In dit 

rapport zijn de gegevens van deze 115 klanten gebruikt om veranderingen over tijd vast te stellen in het 

functioneren van de klant. Een beschrijving van het sociaal demografische profiel van deze 115 klanten volgt in de 

paragraaf hierna. 

 Van 41 klanten was op de drie meetmomenten informatie beschikbaar over hun zelfgerapporteerde kwaliteit 
van leven en zorgbehoeften.  
 

1.6 De onderzochte groep HF-klanten  

 Volgens de begeleiders had 66% (n=76) van de 115 klanten psychische en verslavingsproblemen. Bij 12% (n=14) 

speelde alleen psychische problematiek en bij 21% (n=25) speelde enkel verslavingsproblematiek. 

 Deze 115 klanten waren op T0 gemiddeld twee jaar bij HF, variërend van één dag tot acht jaar en vier maanden. 

Een kwart (n=27) verbleef op T0 maximaal zes maanden in een HF-woning en ruim een kwart (n=32) minstens drie 

jaar.  
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Sociaal demografisch profiel van de 115 klanten die vanaf T0 aan het onderzoek meededen 
 

 87% (n=100) was man, met een leeftijd van gemiddeld 47 jaar (min-max: 26-67 jaar). 

 33% (n=36) was allochtoon (volgens de definitie van het CBS2), waarvan 81% (n=29) eerste generatie 

allochtoon. Bij vijf klanten was de herkomst onbekend.  

 4% (n=4) was niet opgeleid, 34% (n=32) was laag opgeleid (lager onderwijs, basisschool), 58% (n=54) was 

middelbaar opgeleid (LBO, MAVO, VMBO, MBO, AVO-onderbouw (eerste drie jaren van) HAVO en VWO) en 

3% (n=3) was hoog opgeleid (HBO of WO). Van de overige 22 klanten was de hoogst afgeronde opleiding 

onbekend. 

 

1.7 Analyse en weergave van resultaten  

 Voor zover dit mogelijk was, zijn in deze rapportage veranderingen in het functioneren van klanten statistisch 

getoetst op significantie (waarbij een p≤.05 staat voor significant). De resultaten zijn steeds voor de totale 

onderzoeksgroep weergegeven. Het aantal klanten per praktijk was te laag om verschillen in functioneren van 

klanten tussen HF-praktijken statistisch te toetsen.  

 Veranderingen tussen T0 en T1/T2 in de kwaliteit van leven en in de contacten van de klant zijn statistisch 

getoetst met een (non-parametische) gepaarde t-test. Deze test is ook toegepast voor het meten van verschillen 

tussen het perspectief van de klant en die van zijn begeleider in de kwaliteit van leven van de klant op T0. In dit 

rapport is omwille van een eenduidige interpretatie, bij zowel de uitkomsten van parametrische t-testen als niet 

parametrische t-testen, steeds de gemiddelde score weergegeven. Veranderingen in huisvesting en in 

zorggebruik zijn tussen T0 en T1/T2 met een mcnemar test getoetst. Deze test is ook gebruikt voor het 

vaststellen van statistische verschillen tussen het perspectief van de klant en die van zijn begeleider wat betreft 

de zorgbehoeften op T0.  

 Bij het berekenen van percentages zijn klanten met missende waarden (op de variabele in kwestie) buiten 

beschouwing zijn gelaten.  
 

2 Kwaliteit van leven 
De verkorte kwaliteit van leven lijst van Lehman (Lehman, 1995; Al Shamma, et al. 2015) is gebruikt voor het meten 

van de subjectieve inschatting van de algemene kwaliteit van leven en van de ervaren kwaliteit van de woonsituatie, 

                                                           

2
 Volgens de CBS-definitie bepaalt het geboorteland van een allochtone klant de herkomstgroepering, tenzij het geboorteland Nederland is. In 

dat geval is de herkomstgroepering van de klant het geboorteland van de moeder, tenzij het geboorteland van de moeder Nederland is (of 
onbekend). In dat geval is de herkomstgroepering van de klant het geboorteland van de vader. 
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financiën, dagbesteding, werk, gezondheid, veiligheid, sociale contacten en relatie met familie. De scoring gebeurde 

op een zevenpuntsschaal (1= vreselijk tot 7= prima).3  

2.1 Perspectief van klant over tijd 

Klanten waardeerden hun algemene kwaliteit van leven op T0 gemiddeld als ‘redelijk’ (5,4). Hetzelfde gold voor hun 

dagbesteding, gezondheid, sociale contacten en relatie met familie (respectievelijk 5,0; 4,8; 4,8 en 5,3). Relatief laag 

waardeerden zij op dat moment hun financiën (4,1). Klanten lieten zich daarentegen positief uit over hun 

woonsituatie en veiligheid (respectievelijk 5,9 en 5,6).  

Op T1 waren klanten meer te spreken over de kwaliteit van hun dagbesteding dan op T0 (5,4 versus 5,0). Datzelfde 

significante verschil in waardering was er ook tussen T0 en T2 (5,4 versus 5,0; figuur 2.1). Op de andere leefgebieden 

waren er in de periode tussen T0 en T1/T2 geen veranderingen in de door de klant ervaren kwaliteit. 

Figuur 2.1  Door de klant zelf ervaren kwaliteit van leven op T0 en T2  

 
 

* Significant verschil tussen T0 en T2  

 

 

2.2 Perspectief van begeleiders over tijd 

De begeleiders waardeerden de algemene kwaliteit van leven van hun klanten op T0 gemiddeld als ‘redelijk’ (4,7). De 

financiën, gezondheid, sociale contacten en relatie met familie scoorden zij relatief laag (respectievelijk 4,0; 4,2; 4,4 

                                                           

3
De zeven antwoordopties zijn: ‘1=vreselijk’, ‘2=slecht’, ‘3=matig’, ‘4=niet slecht, niet goed’, ‘5=redelijk’, ‘6=goed’ en ‘7=prima’. 
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en 4,1). Dit in tegenstelling tot de woonsituatie en veiligheid van de klant, die vonden de begeleiders gemiddeld 

‘goed’(respectievelijk 5,7 en 5,8).  

De waarderingen die begeleiders gaven aan de algemene kwaliteit van leven en de kwaliteit van de diverse 

leefgebieden, verschilden op T0 en T1 niet significant van elkaar. Ook over een langere periode (T0 tot T2) traden 

geen verschillen in ervaren kwaliteit op, met uitzondering van de kwaliteit van de financiën die begeleiders op T2 

significant hoger inschatten dan op T0 (4,6 versus 4,0) (zie figuur 2.2). 

Figuur 2.2  Door de begeleider beoordeelde kwaliteit van leven van klant op T0 en T2 

 

* Significant verschil tussen T0 en T2  

 

2.3 Verschil in klant- en begeleiderperspectief op T0  

In deze paragraaf gaan we in op de verschillen tussen het perspectief van de klant en zijn begeleider als het gaat om 

de kwaliteit van leven van de klant op T0 (n=93). Klanten beoordeelden hun algemene kwaliteit van leven significant 

hoger dan hun begeleiders (5,2 vs. 4,8; figuur 2.3). Dit gold ook voor de kwaliteit van hun gezondheid (4,7 vs. 4,3) en 

die van hun sociale contacten (4,8 vs. 4,3). Daarentegen beoordeelden de klanten de kwaliteit van hun financiën en 

die van hun veiligheid significant lager dan hun begeleiders deden (respectievelijk 3,6 vs. 4,2 en 5,4 vs. 5,8). Op de 

overige gebieden vonden we geen significante verschillen in beoordeling tussen beide perspectieven. 
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Figuur 2.3  Kwaliteit van leven van klant op T0, klant- en begeleiderperspectief  

 
* Significant verschil tussen waardering van klant en waardering van zijn begeleider  

 

3 Contacten & Huisvesting 
 

3.1 Contacten 

Om een beeld te krijgen van de frequentie van contacten van klanten zijn op T0, T1 en T2 twee schalen van de 

verkorte kwaliteit van leven lijst van Lehman (1995) aan begeleiders voorgelegd, namelijk de schalen ‘relatie met 

familie’ en ‘sociale contacten’4. Deze vragen gaan onder andere over de frequentie van telefonisch contact en van 

persoonlijke ontmoetingen.5 Omdat tegenwoordig veel mensen tekstberichten (zoals WhatsApp) gebruiken als vorm 

van contact, is ook gevraagd naar de frequentie van dit type contact tussen de klant en zijn contacten. De scoring van 

de vragen gebeurde op een vijfpuntsschaal (1= helemaal niet, 2=minder dan eens per maand, 3=minstens één keer 

per maand, 4=minstens één keer per week, 5=minstens één keer per dag). In de instructie bij de vragenlijst is 

begeleiders verzocht om vragen, waar zij het antwoord niet op weten, voor te leggen aan hun klanten. 

Veranderingen in contacten over tijd 

                                                           

4
 De vraag over frequentie van contact met partner - welke deel uitmaakt van de originele Lehman schaal ‘sociale contacten’-  hebben we niet 

in de vragenlijst opgenomen. Deze vraag betreft, in tegenstelling tot de andere vragen in die schaal, niet alle sociale contacten van de klant, 
maar enkel zijn of haar partnerrelatie. 
5
 De begeleiders vulden de vragen over contact met familie niet in voor klanten die volgens hen geen familieleden hadden (n=6).  
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 Op T0 scoorden de begeleiders het contact van de klant met familie met gemiddeld een 2,7. De klanten 

hadden volgens de begeleiders op T0 intensiever contact met vrienden en kennissen, blijkend uit een 

gemiddelde score van 3,5. 

 Tussen T0 en T1 was er geen significante verandering in de gemiddelde schaalscore van relatie met familie 

(2,7 vs. 2,8). Dit gold ook voor contacten met vrienden en kennissen; de gemiddelde schaalscore was op T0 

gelijk aan die van T1 (3,5). 

 Ook tussen T0 en T2 was er geen significante verandering in de gemiddelde schaalscore van relatie met 

familie (2,7 vs. 2,8 ) en van contacten met vrienden en kennissen (3,5 vs. 3,6). 

 

3.2 Huisvesting 

Om een beeld te krijgen van de huisvesting van klanten is op T0, T1 en T2 aan de begeleiders gevraagd om over de 

afgelopen zes maanden aan te geven op welke plekken hun klanten hoeveel nachten hadden overnacht. Als de 

begeleiders hier geen inzicht in hadden, mochten ze dit bij  hun klant navragen. In dit onderzoek beschouwden we de 

klanten als niet gehuisvest als zij over de genoemde periode van zes maanden minstens één nacht niet in hun 

woning van HF doorbrachten. Waarbij we niet meerekenden: wekelijkse/maandelijkse overnachtingen bij een 

partner, vakanties bij familie, logeernachten bij vrienden en overnachtingen in het ziekenhuis vanwege een opname 

in het kader van lichamelijke problemen. Omdat het ging om de afgelopen zes maanden, zijn de klanten die korter 

dan zes maanden van Housing First gebruik maakten (n=26) niet meegenomen in de analyses. Van drie klanten was 

op T0 geen informatie beschikbaar over hun huisvesting. De resultaten hierna gaan daarom over 86 klanten. 

 

Huisvesting in de zes maanden voorafgaand aan T0 

Van de 86 klanten waren er 71 (83%) gehuisvest in hun HF-woning in de zes maanden voor T0 en vijftien (17%) 

waren dat niet. De vijftien niet gehuisveste klanten verbleven minstens één nacht in een (psychiatrisch) ziekenhuis, 

crisiscentrum of verslavingskliniek (n=6), in de gevangenis (n=4), op straat (n=2), in een woonvoorziening van de 

maatschappelijke opvang (n=1), bij de nachtopvang (n=1) of logeerden bij vrienden (klant overzag zijn HF-woning 

niet meer vanwege drankprobleem; n=1). Tien personen (67%) verbleven minder dan drie weken niet in hun HF-

woning en vier personen (27%) waren tussen twee en zes maanden niet in hun woning (n=1=onbekend).  

 

Veranderingen tussen T0 en T1 

Van de 71 klanten die gehuisvest waren in de zes maanden voor T0, waren 55 klanten in de zes maanden voor T1 

nog steeds in hun HF-woning gehuisvest (77%). Veertien personen (28%) waren niet gehuisvest (n=2=onbekend; 

figuur 3.1). Van de vijftien niet gehuisveste klanten in de zes maanden voor T0, waren zeven personen (47%) 

gehuisvest in het half jaar voor T1 en zeven (47%) niet gehuisvest (n=1=onbekend).  

Het percentage gehuisveste klanten in het half jaar voor T0 verschilt niet significant van het percentage gehuisveste 

klanten in het half jaar voor T1 (83% vs. 75%).  
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Figuur 3.1 Gehuisveste klanten in de zes maanden voor T0 en voor T1 (n=86) 

 

T0 (start)        T1 (6 maanden later) 

 

 
 

Huisvesting in de zes maanden voorafgaand aan T1 

In de zes maanden voor T1 waren 22 klanten niet gehuisvest6. Deze klanten verbleven minstens één nacht in een 

(psychiatrisch) ziekenhuis, crisiscentrum of verslavingskliniek (n=12), in de gevangenis of huis van bewaring (n=6), in 

een woonvoorziening in de maatschappelijke opvang (n=1) of bij vrienden (vanwege onveiligheid in of vernieling van 

eigen woning; n=2). Eén klant verbleef zowel in een (psychiatrisch) ziekenhuis, crisiscentrum of verslavingskliniek, als 

in een woonvoorziening in de maatschappelijke opvang. 

Elf personen (50%) woonden in het half  jaar voor T1 hoogstens drie weken niet in hun HF-woning, acht klanten 

woonden vier tot zes weken (36%) niet in hun HF-woning en bij twee personen (9%) duurde deze periode tussen de 

drie en zes maanden (n=1=onbekend).  

 

Veranderingen tussen T0 en T2 

Van de 71 klanten die in de periode van zes maanden voor T0 de gehele periode in hun HF-woning verbleven, waren 

57 personen (80%) in de zes maanden voor T2 nog steeds gehuisvest en twaalf personen (17%) waren niet 

gehuisvest, volgens de hierboven vermeldde definitie (figuur 3.2; n=2=onbekend). Van de vijftien klanten die in het 

half jaar voor T0 niet gehuisvest waren, verbleven negen personen (60%) in de zes maanden voor T2 wel weer 

continu in hun HF-woning. Bij drie personen (20%) was dat nog steeds niet het geval (n=3=onbekend). Het 

percentage gehuisveste klanten in het halfjaar voor T0 verschilt niet significant van het percentage gehuisveste 

klanten in het halfjaar voor T2 (85% vs. 82%). 
 

                                                           

6
 Dit is één klant meer dan de 21 klanten uit figuur 3.1 die in de zes maanden voor T1 niet gehuisvest waren. Van één klant is namelijk niet 

bekend of hij in het half jaar voor T0 wel of niet gehuisvest was, waardoor hij niet in het figuur is meegenomen. 
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Figuur 3.2 Gehuisveste klanten in de zes maanden voor T0 en voor T2 (n=86) 

 

T0 (start)         T2 (12 maanden later) 

 

 
 

 
 

Huisvesting in de zes maanden voorafgaand aan T2 

In de zes maanden voor T2 waren zestien klanten niet gehuisvest7. Deze klanten verbleven in de zes maanden voor 

T2 minstens één nacht in een (psychiatrisch) ziekenhuis, crisiscentrum of verslavingskliniek (n=9), in de gevangenis of 

huis van bewaring (n=4), bij familie (vanwege afkicken en psychische problemen; n=1) of in een nachtopvang (n=1). 

Een klant verbleef zowel in de gevangenis als in een kliniek (n=1=onbekend). Tien personen (63%) waren hoogstens 

drie weken niet bij HF gehuisvest, twee klanten waren ruim een maand hier niet gehuisvest (13%) en drie personen 

(19%) verbleven tussen zeven weken en ruim drie maanden niet in hun HF-woning (n=1=onbekend).  

 

4 Zorgbehoeften 

 

4.1 Perspectief van klanten over tijd 

Op T0, T1 en T2 is aan klanten gevraagd of zij hulp wensten bij huisvesting, financiën, dagbesteding, het vinden van 

(betaald) werk, relatie met familie, contact met anderen, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, 

alcoholgebruik, druggebruik, bescherming van de eigen veiligheid en bescherming van anderen tegen eigen dreigend 

of lastig gedrag.8  

                                                           

7
 Dit is één klant minder dan de 15 klanten uit figuur 3.2 die in de zes maanden voor T2 niet gehuisvest waren. Van één klant is namelijk niet 

bekend of hij in het half jaar voor T0 wel of niet gehuisvest was, waardoor hij niet in het figuur is meegenomen. 
8
 Aan klanten is ook gevraagd of ze hulp kregen op de genoemde leefgebieden. Er zijn echter geen zorgconfiguraties gemaakt vanwege de 

relatief kleine aantallen. 
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Veranderingen in zorgbehoeften over tijd  

Op T1 wilden significant minder klanten hulp bij hun dagbesteding en bij hun relatie met hun familie dan op T0 

(respectievelijk 29% vs. 56% en 12% vs. 29%). We zien dat op T2 significant minder klanten hulp willen bij hun 

dagbesteding en bij bescherming van de veiligheid van anderen tegen eigen dreigend of lastig gedrag dan op T0 

(respectievelijk 27% vs. 56% en 5% vs. 24%; tabel 4.1). Het merendeel van HF-klanten wil vooral hulp bij hun 

financiën en dat verandert na verloop van tijd niet. Vrij stabiel over tijd en relatief groot is ook de behoefte aan hulp 

bij huisvesting en hulp bij de lichamelijke gezondheid.  

 
Tabel 4.1.  Door klant zelf opgegeven zorgbehoeften op T0, T1 en T2 
 Wil hulp (%) 

T0 

Wil hulp (%) 

T1 

Wil hulp (%) 

T2 

Bestaansvoorwaarden 

Huisvesting (n=40) 40 35 30 

Financiën (n=39) 85 89 90 

Dagbesteding (n=41) 56 29* 27* 

Het vinden van (betaald) werk 

(n=41) 

46 32 17 

Contacten 

Relatie met familie (n=41) 29 12* 20 

Contact met anderen (n=41) 24 17 12 

Gezondheid 

Lichamelijke gezondheid (n=40) 43 45 46 

Psychische gezondheid (n=41) 39 34 29 

Alcoholgebruik (n=41) 20 17 12 

Druggebruik (n=41) 29 24 24 

Veiligheid    

Bescherming eigen veiligheid 

(n=40) 

8 8 2 

Bescherming veiligheid van 

anderen tegen eigen dreigend of 

lastig gedrag (n=41) 

24 17 5* 

 

* Significant verschil tussen T1/T2 en T0 
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4.2 Perspectief van begeleiders over tijd  

Om zicht te krijgen op de zorgaansluiting bij HF-klanten is op T0 en T2 aan hun begeleiders gevraagd om op de 

diverse leefgebieden aan te geven of hun klant a) daar hulp bij wilde én of hun klant b) daar hulp bij kreeg. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de Quality of life and Care-vragenlijst (Wennink & Wijngaarden, 2004), specifiek de 

antwoordcategorieën hiervan. Door de antwoorden te combineren ontstaan vier vraag-aanbodconfiguraties (Al 

Shamma, et al. 2015): 

A. Hulp gewenst en ontvangen (vervulde hulpbehoefte) 

B. Hulp niet gewenst maar wel ontvangen (ongevraagde bemoeienis) 

C. Hulp gewenst maar niet ontvangen (onvervulde hulpbehoefte) 

D. Hulp niet gewenst en niet ontvangen  

 

Figuur 4.1 schetst de zorgaansluiting ten tijde van T0 op de leefgebieden behorende bij bestaansvoorwaarden 

(huisvesting, financiën, dagbesteding, het vinden van (betaald) werk), contacten (relatie met familie, sociale 

contacten), gezondheid (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, alcoholgebruik, druggebruik) en veiligheid 

(bescherming van de eigen veiligheid en bescherming van anderen tegen eigen dreigend of lastig gedrag). We zien 

dat op T0 ‘hulp gewenst en ontvangen’ voornamelijk voorkwam bij de financiën, de dagbesteding en de psychische 

gezondheid (64-94%). Ongevraagde bemoeienis kwam toen weinig voor (alleen bij huisvesting was dit percentage 

hoger dan tien procent) en van ‘onvervulde hulpbehoefte’ was vooral sprake bij de relatie met familie en de 

psychische gezondheid (respectievelijk 21 en 22%). Op de meeste leefgebieden (zeven van de twaalf) wilde op T0 

een relatief grote groep klanten (42-71%) geen hulp en kreeg die ook niet. 
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Figuur 4.1.  Zorgaansluiting op T0, begeleiderperspectief (nrange=99-110) 

 
 

Hierna bespreken we de veranderingen in zorgaansluiting tussen T0 en T1/T2 op de eerder genoemde leefgebieden. 

De bijbehorende figuren staan in bijlage 2. Voor alle leefgebieden wordt per configuratie de verschuiving besproken 

tussen T0 en T1/T2 die voor de grootste groep klanten geldt. Configuraties met minder dan tien klanten op T0 

worden niet besproken en zijn ook niet opgenomen in de figuren.  
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Veranderingen in zorgaansluiting tussen T0 en T1 en tussen T0 en T2  

 

BESTAANSVOORWAARDEN 

 

Huisvesting  

 66 klanten (60%) hadden een vervulde hulpbehoefte op T0.  

Op T1 hadden 45 van hen (69%) nog steeds een vervulde hulpbehoefte en op T2 was dit bij 42 personen (64%) 

het geval.  

 Vijftien klanten (14%) rapporteerden op T0 over ongevraagde bemoeienis bij hun huisvesting.  

Op T1 wilden acht van hen (53%) geen hulp meer bij hun huisvesting en zij kregen die ook niet en op T2 was dit 

bij tien personen (67%) zo. 

 27 klanten (25%) wilden op T0 geen hulp bij hun huisvesting en zij kregen die ook niet.  

Voor vijftien van hen (56%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor zestien personen (59%) bleef de situatie 

hetzelfde op T2. 

 

Financiën 

 102 klanten (94%) wilden op T0 hulp bij hun financiën en ontvingen die ook. 

Voor 96 (94%) van hen bleef de zorgaansluiting onveranderd op T1 en op T2.  

  

Dagbesteding 

 Bij 72 klanten (67%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij dagbesteding vervuld.  

Op T1 en T2 hadden 55 (76%) van hen nog steeds een vervulde hulpbehoefte. 

 Veertien klanten (13%) hadden een onvervulde hulpbehoefte op T0.  

Acht (57%) van hen hadden op T1 nog steeds een onvervulde hulpbehoefte. Op T2 waren dat zeven (50%) 

personen. 

 Veertien klanten (13%) wilden op T0 geen hulp bij hun dagbesteding en zij kregen die ook niet.  

Voor zes (43%) van hen bleef de situatie op T1 hetzelfde en op T2 gold dit voor zeven (50%) van hen. 

 

Het vinden van (betaald) werk 

 Bij 43 klanten (41%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij het vinden van werk vervuld.  

Op T1 was dat bij 22 van hen (51%) nog steeds het geval. Op T2 bleven deze cijfers gelijk (n=22; 51%) 

 Zeventien klanten (16%) kampten met een onvervulde hulpbehoefte op T0.  

Van hen wilden dertien personen (77%) op T1 geen hulp meer bij het vinden van werk en zij kregen die ook niet. 

Op T2 waren dat er zeven (41%). 

 45 klanten (43%) wilden geen hulp bij het vinden van werk en zij kregen die ook niet.  
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Van hen wilden 39 personen (87%) op T1 geen hulp meer en zij kregen die ook niet en op T2 waren dat er 41 

(65%). 

 

CONTACTEN 

 

Relatie met familie 

 Bij 34 klanten (34%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij de relatie met hun familie vervuld.  

Zestien van hen (47%) hadden op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte en negentien (56%) op T2. 

 21 klanten (21%) kampten op T0 met een onvervulde hulpbehoefte.  

Van hen wilden tien personen (48%) op T1 hulp bij hun familierelaties en zij kregen die ook. Op T2 waren dit er 

negen (43%). 

 42 klanten (42%) wilden geen hulp op T0 en zij kregen die ook niet.  

Voor 31 (74%) van hen bleef de situatie hetzelfde op T1. Op T2 gold dit voor 29 van hen (69%). 

 

Sociale contacten 

 Veertig klanten (38%) hadden bij hun sociale contacten een vervulde hulpbehoefte op T0. 

Negentien (48%) van hen hadden op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte. Op T2 waren dit er 24 (60%). 

 Bij twaalf klanten (11%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij sociale contacten niet vervuld.  

Van hen hadden vijf personen (42%) een vervulde hulpbehoefte op T1 en op T2 waren dat er vier (33%). 

 Vijftig klanten (47%) wilden bij hun sociale contacten geen hulp op T0 en zij kregen die ook niet. 

Voor 35 (70%) van hen bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor 38 (76%) op T2. 
 

GEZONDHEID 
 

Lichamelijke gezondheid 

 Bij 63 klanten (58%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij hun lichamelijke gezondheid vervuld. 

Op T1 hadden 45 (71%) van hen nog steeds een vervulde hulpbehoefte en op T2 waren dat er 43 (68%). 

 37 klanten (34%) wilden bij hun lichamelijke gezondheid geen hulp op T0 en zij kregen die ook niet. 

Voor twintig (54%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor 28 (76%) op T2.  
 

Psychische gezondheid 

 Bij 68 klanten (64%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij hun psychische gezondheid vervuld. 

Van hen hadden 55 personen (81%) op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte en 44 (65%) op T2. 

 Op T0 hadden 24 klanten (22%) te maken met een onvervulde hulpbehoefte wat betreft hun psychische 

gezondheid.  

Bij elf personen (46%) was op T1 hun behoefte aan hulp vervuld en bij negen (38%) van hen op T2. 

 Vijftien klanten (14%) wilden bij hun psychische gezondheid geen hulp op T0 en zij kregen die ook niet. 
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Voor tien van hen (67%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor negen van hen (60%) op T2. 
 

Alcoholgebruik 

 Bij 46 klanten (43%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij hun alcoholgebruik vervuld. 

Van hen hadden 32 personen (70%) op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte en 29 (63%) op T2. 

 Twaalf klanten (11%) kampten wat betreft hun alcoholgebruik met een onvervulde hulpbehoefte op T0. 

Zes van hen (50%) hadden nog steeds een onvervulde hulpbehoefte op T1 en op T2. 

 Op T0 wilden 48 klanten (44%) geen hulp bij hun alcoholgebruik en zij kregen die ook niet.  

Voor 44 (92%) van hen bleef de situatie op T1 hetzelfde en voor 47 (98%) op T2. 

 

Druggebruik 

 Bij 44 klanten (41%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij hun druggebruik vervuld.  

Van hen hadden 31 personen (71%) op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte en op T2 waren dat er 29 

(66%).  

 Veertien klanten (13%) hadden wat betreft hun druggebruik een onvervulde hulpbehoefte op T0.  

Zeven van hen (50%) wilden op T1 geen hulp meer en zij kregen die ook niet en op T2 waren dat er vijf (36%). 

 Op T0 wilden 46 klanten (43%) geen hulp bij hun druggebruik en zij kregen die ook niet. 

Voor 39 van hen (85%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor veertig (87%) op T2.  
 

VEILIGHEID 
 

Bescherming van eigen veiligheid 

 Bij 22 klanten (21%) was op T0 hun behoefte aan hulp bij de bescherming van hun eigen veiligheid vervuld. 

Twaalf van hen (55%) wilden op T1 hierbij geen hulp meer en zij kregen die ook niet. Op T2 gold dat voor negen 

van hen (41%). 

 Op T0 wilden 76 klanten (71%) op T0 geen hulp bij de bescherming van hun eigen veiligheid en zij kregen die ook 

niet. 

Voor 63 van hen (83%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor 64 (84%) op T2. 
 

Bescherming van veiligheid van anderen tegen eigen dreigend of lastig gedrag 

 Bij 35 klanten (32%) was op T0 hun behoefte aan bescherming van de veiligheid van anderen tegen eigen 

dreigend of lastig gedrag vervuld. 

Negentien van hen (54%) hadden op T1 nog steeds een vervulde hulpbehoefte en zestien (64%) op T2. 

 Twaalf klanten (11%) hadden bij de bescherming van de veiligheid van anderen een onvervulde hulpbehoefte op 

T0. 

Vijf van hen (42%) wilden op T1 hierbij geen hulp meer en zij kregen die ook niet. Op T2 waren dat er zes (50%). 
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 Op T0 wilden 56 klanten (52%) geen hulp bij de bescherming van de veiligheid van anderen en kregen die ook 

niet. 

Voor 39 van hen (70%) bleef de situatie hetzelfde op T1 en voor veertig (71%) op T2. 

 

4.3 Verschil tussen klant- en begeleiderperspectief op T0 
Voor het bepalen van eventuele verschillen in perspectief van de klant en zijn begeleider op de zorgbehoeften van 

de klant, gebruikten we de data zoals beiden die aanleerden op T0 (n=93). Het percentage klanten dat op T0 aangaf 

zorgbehoeften te hebben was - behalve voor huisvesting - op alle leefgebieden significant lager dan het percentage 

klanten dat volgens de begeleiders hulp wenste (tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2  Zorgbehoeften op T0, klant- en begeleiderperspectief 

 Wil hulp (%) 

Perspectief klant  

Wil hulp (%) 

Perspectief begeleider 

Bestaansvoorwaarden 

Huisvesting (n=89) 49 61 

Financiën (n=88)* 78 97 

Dagbesteding (n=88)* 47 82 

Vinden van (betaald) werk (n=85)* 48 59 

Contacten 

Relatie met familie (n=83)* 21 53 

Sociale contacten (n=89)* 17 54 

Gezondheid 

Lichamelijke gezondheid (n=90)* 47 67 

Psychische gezondheid (n=89)* 38 84 

Alcoholgebruik (n=90)* 20 53 

Druggebruik (n=87)* 24 49 

Veiligheid 

Bescherming eigen veiligheid (n=88)* 8 24 

Bescherming veiligheid van anderen (n=87)*             22 44 

 

* Significant verschil tussen perspectief klant en perspectief begeleider  

 

  



                                                                       

 

 

 

Het functioneren van Housing First klanten gevolgd in de tijd | 6-2018 |  18 

 

        Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg  

 

 

5 Zorggebruik 
Om een beeld te krijgen van het zorggebruik van de klanten is op T0, T1 en T2 aan hun begeleiders gevraagd om aan 

te geven van welke type hulp hun klanten in de afgelopen zes maanden gebruik maakten. Als de begeleiders het 

antwoord niet wisten op een vraag, werd hen verzocht de vraag aan hun klant voor te leggen. Omdat het ging om de 

afgelopen zes maanden, zijn de klanten die op T0 korter dan zes maanden bij Housing First zaten (n=26) niet 

meegenomen in de analyses. 
 

Veranderingen tussen T0 en T1 

In het half jaar voorafgaand aan T0 maakten de klanten vooral gebruik van (begeleid) zelfstandig wonen/ambulante 

woonbegeleiding, de huisarts en schuldhulpverlening (meer dan zestig procent van de klanten). In het half jaar 

voorafgaand aan T2 waren dit ook de meest gebruikte vormen van hulp. Van ambulante psychiatrische zorg maakten 

in het half jaar voor T0 43% van de klanten gebruik. In de zes maanden voor T1 was dit percentage significant lager, 

te weten 32%. In het half jaar voorafgaand aan T0 kreeg 5% van de klanten hulp van de kredietbank, in het half jaar 

voor T1 was dit percentage significant hoger, namelijk 14%. Bij de overige vormen van hulp zijn in het percentage 

gebruik geen significante verschillen tussen T0 en T1. 

 

Veranderingen tussen T0 en T2 

Net als in het half jaar voorafgaand aan T0 maakten de klanten in het half jaar voorafgaand aan T2 vooral gebruik 

van (begeleid) zelfstandig wonen/ambulante woonbegeleiding, de huisarts en schuldhulpverlening (meer dan zestig 

procent van de klanten; figuur 5.1). Hoewel er een ogenschijnlijk verschil is in het gebruik van ambulante 

psychiatrische zorg tussen T0 en T2 (42% versus 33%) is dit verschil net niet significant (p=.06). Ook de overige 

vormen van hulp laten in het percentage gebruik geen significante verschillen zien tussen T0 en T2.  
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Figuur 5.1 Zorggebruik in de zes maanden voor T0 en in de zes maanden voor T2 (n=87)  
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6 Samenvatting 
Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc evalueerde in het kader van het 

stimuleringsprogramma van Housing First (HF) het functioneren van HF-klanten - van acht verschillende praktijken - 

en het verloop hiervan over tijd. Onderzocht zijn de kwaliteit van leven, de frequentie van hun contacten en de 

huisvesting van klanten. Ook hun zorgbehoeften en hun zorggebruik zijn op diverse momenten onder de loep 

genomen. Hierna volgt een samenvatting van de resultaten van de evaluatie.  

 

Kwaliteit van leven  

 

Begeleiderperspectief 

 De kwaliteit van leven van de klanten in het algemeen en de kwaliteit van de diverse leefgebieden zijn door de 

HF-begeleiders op T0 niet significant anders gewaardeerd dan op T1. Tussen T0 en T2 beoordeelden zij de 

financiën wel significant hoger; op T0 waardeerden de begeleiders de kwaliteit van dit leefgebied met een 4,0 en 

twaalf maanden later, op T2, met een 4,6 (1=vreselijk tot 7=prima). 

 

Klantperspectief  

 De klanten zelf beoordeelden alleen de ervaren kwaliteit van hun dagbesteding significant verschillend tussen T0 

en T1 en tussen T0 en T2 (voor beide meetmomenten: 5,0 vs. 5,4). Hun algemene kwaliteit van leven en de 

kwaliteit van de andere leefgebieden waardeerden de klanten op T0 niet anders dan op T1 of T2. 

 

Verschil in perspectief tussen klant en begeleider  

 Klanten beoordeelden op T0 hun algemene kwaliteit van leven significant hoger dan hun begeleiders dat deden 

(5,2 vs. 4,8). Ook waardeerden zij de kwaliteit van hun gezondheid (4,7 vs. 4,3) en de kwaliteit van hun sociale 

contacten (4,8 vs. 4,3) significant hoger. Daarentegen beoordeelden de klanten de kwaliteit van hun financiën en 

die van hun veiligheid significant lager dan hun begeleiders deden (respectievelijk 3,6 vs. 4,2 en 5,4 vs. 5,8). Wat 

betreft hun woonsituatie, dagbesteding en relatie met familie was er geen verschil in beoordeling van de klanten 

en hun begeleiders. 
 

Contacten 

 Op T0 beoordeelden de begeleiders de frequentie van het (persoonlijke of telefonische) contact van de klant 

met zijn of haar familie met gemiddeld een 2,7 op een schaal van 1 tot 5, oplopend in frequentie van helemaal 

geen contact tot minstens één keer per dag. Volgens de begeleiders hadden de klanten op T0 vaker contact met 

hun vrienden en kennissen; gemiddelde score van 3,5. Er zijn geen significante veranderingen gemeten tussen T0 

en T1/T2 in de frequentie van contact tussen de klanten en hun familie en tussen de klanten en hun vrienden of 

kennissen.  
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Huisvesting 

 Van de vijftien klanten die in het half jaar voor T0 niet gehuisvest waren - en dus minstens één nacht niet in 

de HF-woning verbleven9 - was bijna de helft in het half jaar voor T1 ook niet gehuisvest. Van de 71 klanten 

die op T0 wel in hun HF-woning verbleven, was een vijfde niet langer gehuisvest in het half jaar voor T1.  

Een vijfde van de niet gehuisveste klanten in het half jaar voor T0 was ook niet gehuisvest in het half jaar 

voor T2. Van de gehuisveste klanten was 17% niet langer gehuisvest in het half jaar voor T2.  

Wanneer klanten niet in hun HF-woning verbleven, overnachtten zij in ongeveer de helft van de gevallen in 

een (psychiatrisch) ziekenhuis, een crisiscentrum of in een verslavingskliniek. De meerderheid van de niet in 

hun HF-woning gehuisveste klanten, verbleef hooguit drie weken niet in hun HF-woning (met een range van 

één dag tot zes maanden). 
 

Zorgbehoeften 

 

Begeleiderperspectief 

 Volgens de begeleiders wilde de meerderheid van de klanten op T0 hulp bij hun huisvesting, dagbesteding, 

lichamelijke gezondheid en hun psychische gezondheid en kregen zij die hulp ook. Voor de meeste klanten 

veranderde deze situatie niet op T1 en T2. Op de andere leefgebieden wilden de meeste klanten volgens de 

begeleiders geen hulp op T0 en zij kregen die ook niet. Voor de meerderheid van de klanten veranderde dit 

niet op T1 en ook niet op T2. 

 

Klantperspectief  

 Op T1 gaven significant minder klanten aan hulp te willen bij hun dagbesteding en de relatie met hun familie 

dan op T0 (respectievelijk 29% vs. 56% en 12% vs. 29%). Ook tussen T0 en T2 is er een verschil in het 

percentage klanten dat hulp wenste bij dagbesteding (56% vs. 27%). In deze periode van twaalf maanden 

zien we ook een significant verschil in het percentage klanten dat hulp wenst bij de bescherming van de 

veiligheid van anderen tegen eigen dreigend of lastig gedrag (24% op T0 en 5% op T2). 

 

Verschil in perspectief tussen klant en begeleider  

 Het percentage klanten dat op T0 zelf aangaf zorgbehoeften te hebben, was op bijna alle leefgebieden - 

behalve voor huisvesting - significant lager dan het percentage klanten dat volgens de begeleiders hulp 

wenste.  

  

                                                           

9 Het ging hierbij niet om wekelijkse/maandelijkse overnachtingen bij partner, vakanties bij familie, logeernachten bij vrienden of 

overnachtingen in het ziekenhuis vanwege een opname in het kader van een fysieke klacht. 
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Zorggebruik 

 De ambulante psychiatrische zorg werd in het half jaar voor T0 door meer klanten gebruikt dan in het half 

jaar voor T1 (43% vs. 32%). Van de kredietbank is juist significant meer gebruik gemaakt na verloop van tijd 

(5% op T0 vs. 14% op T1). De overige vormen van hulp laten geen significante verschillen zien tussen T0 en 

T1 in het percentage gebruik. Tussen T0 en T2 is voor geen enkele vorm van hulp een significant verschil 

gevonden in het percentagegebruik. 

 

7 Beschouwing & conclusie 
Het doel van dit evaluatieonderzoek was om bij HF-klanten inzicht te geven in eventuele veranderingen - in een 

periode van zes maanden en een periode van twaalf maanden - in hun kwaliteit van leven, de frequentie van hun 

contacten, de huisvesting en hun zorgbehoeften en zorggebruik.  

 

Enkele kanttekeningen  

Bij het onderzoek is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen is het - vanwege het ontbreken van een 

controlegroep - niet mogelijk veranderingen over tijd of het uitblijven van deze veranderingen te relateren aan de 

invloed van HF. Er kunnen namelijk andere factoren van invloed zijn geweest op de (afwezigheid van) veranderingen, 

zoals de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de klant. Bovendien kunnen we de T0 meting niet als een ware 

nulmeting beschouwen, omdat deze meting zowel is gedaan bij klanten die al langer van HF gebruik maakten als bij 

klanten die nieuw in HF instroomden. Idealiter hadden we de T0 meting enkel afgenomen bij ‘nieuwe’ klanten die 

een start maakten met hun traject bij HF, maar dit was geen optie omdat dit aantal bij de acht HF-praktijken in de 

onderzoeksperiode veel te klein was om te onderzoeken en analyses op te doen. Belangrijk is verder te vermelden 

dat de beoordeling van de kwaliteit van leven en van de zorgbehoeften van de klanten tussen T0 en T1/T2 lang niet 

altijd is gebeurd door steeds dezelfde begeleider. Het is goed mogelijk dat de diverse begeleiders van een klant de 

kwaliteit van leven en de zorgbehoeften van deze klant verschillend beoordeelden. 

 

Discussie resultaten: 

De resultaten van het evaluatieonderzoek laten zien dat de begeleiders na één jaar de kwaliteit van financiën van 

hun klanten hoger waardeerden. Klanten beoordeelden de kwaliteit van hun dagbesteding hoger, na zowel zes 

maanden als na een jaar. Een opvallend resultaat is dat klanten de kwaliteit van hun financiën en veiligheid lager 

beoordeelden dan hun begeleiders. Het tegenovergestelde manifesteert zich waar het gaat om de algemene 

kwaliteit van leven en de kwaliteit van gezondheid en van sociale contacten. De zorgaansluiting op de verschillende 

leefgebieden – gemeten vanuit het perspectief van de begeleider – laat geen ogenschijnlijke veranderingen zien over 

tijd. Vanuit klantperspectief gemeten, kunnen we stellen dat minder klanten een hulpwens hadden bij dagbesteding 

na een half jaar en ook na een jaar. Bij de bescherming van de veiligheid van anderen tegen eigen dreigend of lastig 

gedrag zien we dat na een jaar ook minder klanten behoefte hadden aan hulp. Opmerkelijk is  dat de begeleiders 

vaker dachten dat hun klanten hulp wilden op een bepaald leefgebied dan dat hun klanten dat zelf aangaven. Het 
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zorggebruik liet in het eerste halfjaar enkele veranderingen zien - gebruik van ambulante psychiatrische zorg nam af 

en gebruik van kredietbank nam toe - maar over het hele jaar heen zijn geen verschillen gevonden. Ook het sociale 

netwerk van de klanten veranderde niet over de tijd heen. Als het gaat om de huisvesting van de klant, dan zien we 

dat de meeste gehuisveste klanten na een half jaar en na een jaar nog steeds gehuisvest zijn. De niet gehuisveste 

klanten waren na een periode van een half jaar even vaak wel als niet gehuisvest en na een periode van een jaar 

waren ze vaker wel gehuisvest. 

 

Conclusie:  

Over een periode van een half jaar en van een jaar is het sociale netwerk van de HF-klant niet veranderd. De 

kwaliteit van leven, de zorgbehoeften en het zorggebruik van de klant lieten in deze tijdsperiodes minimale 

veranderingen zien. Een treffend resultaat had betrekking op dagbesteding: over de tijd heen gaven minder klanten 

aan een zorgbehoefte te hebben op dit leefgebied en werd de kwaliteit van dit gebied door de klanten ook hoger 

gewaardeerd. Een mogelijke samenhang tussen het één en het ander spreekt tot de verbeelding, maar is in dit 

onderzoek niet getoetst vanwege een gebrek aan power. Wat betreft de huisvesting van de klanten, na één jaar 

bleven de meeste gehuisveste klanten gehuisvest en waren ook de meeste niet gehuisveste klanten gehuisvest. 

Echter, de groep niet gehuisveste klanten was te klein om dit als conclusie te kunnen presenteren. Een opvallende 

bevinding is het verschil in perspectief tussen klant en begeleider als het gaat om de kwaliteit van leven van de klant 

en zijn zorgbehoeften. Het lijkt erop dat begeleiders niet altijd hetzelfde idee hebben als de klant zelf over hoe het 

met hun klant gaat en wat hun klant nodig heeft.  

Gezien de eerder genoemde beperkingen van dit onderzoek, is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren 

van de resultaten. Nader onderzoek naar het functioneren van HF-klanten is dan ook noodzakelijk, idealiter met een 

controlegroep en een grotere steekproef zodat een feitelijke nulmeting kan worden gerealiseerd. 
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BIJLAGE 1. Respons van begeleiders & klanten  

 

Respons van begeleiders (tabel 1.1)  

T0 

 Op T0 waren er in totaal - van de acht deelnemende praktijken samen - 361 HF-klanten. Van hen gaven er 259 

(72%) toestemming aan hun begeleider om gegevens over hen te verstrekken voor het onderzoek. De andere 102 

klanten verleenden geen toestemming of waren niet door hun begeleider benaderd (nadere informatie hierover 

ontbrak).  

 Van de 259 aan het onderzoek deelnemende klanten vulden de begeleiders voor 251 klanten (97%) in ieder geval 

de achtergrondvragen in, waaruit bleek of de betreffende klant in aanmerking kwam voor deelname aan het 

onderzoek. 

 Van de 251 klanten voldeden 158 klanten (63%) aan de selectiecriteria. 

 Voor deze 158 klanten vulden de  begeleiders over 142 klanten (90%), naast de achtergrondvragenlijst, minstens 

één andere vragenlijst in.  

T1 

 Van de 142 respondenten op T0 overleed er één tussen T0 en T1 en stroomden er vijftien door of uit bij HF. 

 Over de resterende 126 klanten vulden de begeleiders, naast de achtergrondvragenlijst, minstens één andere 

vragenlijst in.  

T2 

 Van de 126 respondenten op T1 overleed er één tussen T1 en T2 en stroomden er negen door of uit bij HF. 

 Over 115 van de resterende 116 klanten vulden de begeleiders naast de achtergrondvragenlijst minstens één 

andere vragenlijst in. 
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Tabel 1.1. Respons van begeleiders op T0, T1 en T2 

Respons van klanten 

T0 

 93 van de 142 klanten (65%) over wie de begeleider op T0 een vragenlijst had ingevuld, vulden de 

klantenvragenlijst in op T0.  

T1 

 66 van de 126 klanten (52%) over wie de begeleider op T0 en T1 een vragenlijst had ingevuld, vulden de 

klantenvragenlijst in op T0 én T1.  

T2 

 41 van de 115 klanten (36%) over wie de begeleider op T0, T1 én T2 een vragenlijst had ingevuld, vulden een 

klantenvragenlijst in op T0, T1 én T2.  

 

Als klanten op T0 en/of T1/2 geen vragenlijst invulden, dan was dat vaak omdat het op dat moment niet goed met 

hen ging (aldus begeleiders). 

“ ……X wil op dit moment niks doen. Zit erg vast in zijn wanen. En X heeft op dit moment veel last van lichamelijke 

klachten, veel pijn in gewrichten en pols. Kan door de pijn niet veel doen. Psychisch gaat het nu dan ook niet goed…..’’  

“X is een zorgmijder en ze heeft de afgelopen maanden veel wisselingen gehad in begeleiding, waardoor het nóg 

lastiger is om contact met haar te krijgen. Daarom heeft het onderzoek een beetje een lagere prioriteit, hoe vervelend 

dat ook klinkt.’’  

 

 

Respons 

n (%) 

Overleden 

n (%) 

Door-/uitgestroomd 

n (%) 

Vragenlijst niet ingevuld door begeleider 

n (%) 

T0 142  

T0 – T1 
 

1 15 0 

T1 126  

T1 - T2 
 

1 9 1 

T2 115  
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BIJLAGE 2. Zorgconfiguraties  
 

Hieronder de figuren die horen bij de verschuivingen tussen T0 en T1/T2 in zorgaansluiting op de leefgebieden 

behorende bij bestaansvoorwaarden (huisvesting, financiën, dagbesteding, het vinden van (betaald) werk), 

contacten (relatie met familie, sociale contacten), gezondheid (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, 

alcoholgebruik, druggebruik) en veiligheid (bescherming van de eigen veiligheid en bescherming van anderen tegen 

eigen dreigend of lastig gedrag). Deze configuraties zijn gebaseerd op de antwoorden van de begeleiders. 

 
BESTAANSVOORWAARDEN 

Figuur B1.1a Zorgaansluiting bij huisvesting op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=109) 

     T0 (start)                 T1 (6 maanden later) 

 

 

 

Figuur B1.1b Zorgaansluiting bij huisvesting op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=110) 

T0 (start)                                  T2 (6 maanden later) 
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n=15 (14%) 
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n=2 (13%) 

Ongevraagde bemoeienis 

n=5 (33%) 
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n=0  
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n=8 (53%) 
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n=15 (14%) 
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n=3 (20%) 
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n=2 (13%) 
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n=0  

Hulp niet gewenst en niet 
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n=10 (67%) 

Vervulde hulpbehoefte 

n=66 (60%) 
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n=42 (64%) 

Ongevraagde bemoeienis 

n=0 
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n=3 (5%) 
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Figuur B1.4a Zorgaansluiting bij financiën op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=109) 

T0 (start)                                T1 (6 maanden later) 

 

Figuur B1.4b Zorgaansluiting bij financiën op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=109) 

T0 (start)                           T2 (6 maanden later) 

 

Figuur B1.5a Zorgaansluiting bij dagbesteding op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=108) 

T0 (start)                                     T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.5b Zorgaansluiting bij dagbesteding op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=108) 

T0 (start)                                   T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.6a Zorgaansluiting bij het vinden van (betaald) werk op T1, 

uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 (n=105) 

T0 (start)                                   T1 (6 maanden later) 

 

Figuur B1.6b Zorgaansluiting bij het vinden van (betaald) werk op T2, 

uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 (n=105) 

T0 (start)                                  T2 (6 maanden later) 
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CONTACTEN 

 

Figuur B1.7a Zorgaansluiting bij relatie met familie op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=99) 

T0 (start)                             T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.7b Zorgaansluiting bij relatie met familie op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=99) 

T0 (start)                     T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.8a Zorgaansluiting bij sociale contacten op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=106) 

T0 (start)                                     T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.8b Zorgaansluiting bij sociale contacten op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=106) 

T0 (start)                               T2 (6 maanden later) 
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GEZONDHEID 

Figuur B1.10a Zorgaansluiting bij lichamelijke gezondheid op T1, uitgesplitst 

naar zorgaansluiting op T0 (n=109) 

T0 (start)                                    T1 (6 maanden later) 

 

Figuur B1.10b Zorgaansluiting bij lichamelijke gezondheid op T2, 

uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 (n=109) 

T0 (start)                             T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.13a Zorgaansluiting bij psychische gezondheid op T1, uitgesplitst 

naar zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                     T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.13b Zorgaansluiting bij psychische gezondheid op T2, uitgesplitst 

naar zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                   T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.11a Zorgaansluiting bij alcoholgebruik op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=108) 

T0 (start)             T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.11b Zorgaansluiting bij alcoholgebruik op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=108) 

T0 (start)                                             T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.12a Zorgaansluiting bij druggebruik op T1, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                     T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B1.12b Zorgaansluiting bij druggebruik op T2, uitgesplitst naar 

zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                 T2 (6 maanden later) 
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VEILIGHEID 

Figuur B.14a Zorgaansluiting bij bescherming eigen veiligheid op T1, 

uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                 T1 (6 maanden later) 

 

 

Figuur B.14b Zorgaansluiting bij bescherming eigen veiligheid op T2, 

uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 (n=107) 

T0 (start)                                 T2 (6 maanden later) 
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Figuur B1.15a Zorgaansluiting bij bescherming veiligheid van anderen tegen 

eigen dreigend of lastig gedrag op T1, uitgesplitst naar zorgaansluiting op T0 

(n=108) 

T0 (start)                     T1 (6 maanden later) 

 

 

 

Figuur B1.15b Zorgaansluiting bij bescherming veiligheid van anderen tegen 

eigen dreigend of lastig gedrag op T2, uitgesplitst naar zorgaansluiting op 

T0 (n=108) 

T0 (start)                     T2 (6 maanden later) 
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