
Mini Zelfredzaamheid-Matrix1

Beoordeel het niveau van de zelfredzaamheid van de cliënt , het huidig functioneren (hoe gaat het NU) op 
basis van wat je weet (informatie uit observatie, niet uit interpretatie) en ga uit van volledige zelfredzaamheid
(scoor van rechts naar links).

Domein 1 Acute 
problematiek

2 Niet zelfredzaam 3 Beperkt 
zelfredzaam

4 Voldoende 
zelfredzaam

5 Volledig 
zelfredzaam

Financiën – geen inkomsten
– groeiende 
complexe schulden

– te weinig 
inkomsten om te 
voorzien in 
basisbehoeften of 
spontaan/
ongepast uitgeven
– groeiende 
schulden

– inkomsten uit 
uitkering om te
voorzien in 
basisbehoeften
– gepast uitgeven
– eventuele 
schulden zijn 
tenminste stabiel of 
inkomen/ schuld
wordt beheerd door 
derden 

– inkomsten uit 
werk/ (basis) 
pensioen/ ... om te 
voorzien in 
basisbehoeften
– eventuele 
schulden zijn in 
eigen beheer
– eventuele 
schulden 
verminderen

– uitsluitend 
inkomsten uit werk/ 
(basis) pensioen/
vrijwillige inkomens-
voorziening
– aan het eind van 
de maand is geld 
over
– geen schulden

Geestelijke 
gezondheid

– geestelijke 
noodsituatie
– een gevaar voor 
zichzelf/
anderen 

– aanhoudende 
geestelijke 
aandoening maar 
geen gevaar voor 
zichzelf/
anderen
– functioneren is 
ernstig beperkt door
geestelijk 
gezondheids-
probleem
– geen behandeling 

– geestelijke 
aandoening
– functioneren is 
beperkt door
geestelijk 
gezondheids-
probleem
– behandeltrouw is 
minimaal of
beperking bestaat 
ondanks goede
behandeltrouw 

– minimale tekenen 
van geestelijke
onrust die 
voorspelbare reactie 
zijn op stressoren in 
het leven
– functioneren is 
marginaal beperkt
door geestelijke 
onrust
– goede behandel-
trouw of geen 
behandeling nodig

 – geestelijk gezond
– niet meer dan de 
dagelijkse
beslommeringen/ 
zorgen

Lichamelijke 
gezondheid

– een noodgeval/ 
kritieke
situatie
– direct medische 
aandacht
nodig

– (chronische) 
lichamelijke 
aandoening die 
medische 
behandeling
vereist
– functioneren is 
ernstig beperkt door
lichamelijk 
gezondheids-
probleem
– geen behandeling 

– lichamelijke 
aandoening
– functioneren is 
beperkt door
lichamelijk 
gezondheids-
probleem
– behandeltrouw is 
minimaal of
beperking bestaat 
ondanks goede
behandeltrouw 

– minimaal 
lichamelijk ongemak 
dat samenhangt met
dagelijkse 
activiteiten
– functioneren is 
marginaal beperkt
door lichamelijk 
ongemak
– goede 
behandeltrouw of 
geen behandeling 
nodig

– lichamelijk gezond
– gezonde leefstijl 
(gezonde voeding en
voldoende bewegen)

middelen-gebruik – ernstige stoornis in
het gebruik middelen
– gebruik 
veroorzaakt 
lichamelijke/ 
geestelijke 
problemen die
directe behandeling 
vereisen
zoals overdosis/ 
drugspsychose/ 
hartproblemen/ 
ademhalings-
problemen 

– stoornis in het 
gebruik van 
middelen 
(verslaving)
– gebruik 
veroorzaakt/ 
verergert
lichamelijke/ 
geestelijke 
problemen
– geen behandeling

– gebruik middelen
– aan 
middelengebruik 
gerelateerde 
problemen thuis/ op 
school/ op het werk 
maar geen 
lichamelijke/
geestelijke 
problemen
– behandeltrouw is 
minimaal of 
beperking bestaat 
ondanks goede
behandeltrouw

– gebruik middelen 
of geen
middelengebruik 
ondanks hunkering
of behandeling met 
potentieel 
verslavende 
middelen zonder 
bijgebruik
– geen aan 
middelengebruik 
gerelateerde 
problemen

– geen 
middelengebruik 
anders
dan alcohol
– eventueel
alcoholgebruik
binnen de normen 
voor verantwoord 
gebruik
– geen hunkering 
naar gebruik
van middelen

(sociaal) netwerk – ernstig sociaal 
isolement
– geen contact met 
familie
– geen steunende 
contacten of alleen 
belemmerende 
contacten

– weinig contact met
familie
– nauwelijks 
steunende contacten
– veel 
belemmerende 
contacten

– enig contact met 
familie
– enkele steunende 
contacten
– weinig 
belemmerende 
contacten 

– voldoende contact 
met familie
– voldoende 
steunende contacten
– nauwelijks 
belemmerende 
contacten

– gezond sociaal 
netwerk
– veel steunende 
contacten
– geen 
belemmerende 
contacten
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Waar moet je op letten bij het beoordelen van domeinen van de ZRM?

Hieronder kan je uitleg vinden over de verschillende domeinen. Waar een domein over gaat met 
toelichting over de indeling van de indicatoren over de niveaus van zelfredzaamheid.

Dit is een samenvatting, Het volledige screeningsinstrument en bijhorende handleiding zijn gratis 
te downloaden via www.zelfredzaamheidsmatrix.nl  

Financiën

De mate waarin een persoon tenminste voldoende inkomen heeft om in de basisbehoeften te voorzien, 
deze inkomsten zo zelfstandig mogelijk verwerft en de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Met 
andere woorden, de persoon maakt geen (nieuwe) schulden en zijn inkomen gebruikt om:

• eten, drinken en kleding te kopen,
• de huur of hypotheek te betalen,
• water en elektriciteit te betalen,
• zorg en (zorg-)verzekering te betalen,
• bestaande schulden (als aanwezig) af te betalen.

Indicatoren
• Hoogte van de inkomsten

◦ geen (1) / te weinig (om te voorzien in basisbehoeften) (2) / voldoende (3 en 4) / ruim 
voldoende (houdt geld over) (5)

• Bron van inkomsten
◦ uitkering (3) / werk of (basis) pensioen of vrijwillige inkomensvoorziening (4 en 5)

• Uitgavepatroon
◦ ongepast uitgeven (2) / gepast uitgeven (3)

• Dynamiek van schulden
◦ groeiende complexe schulden (1) / groeiende schulden (2) / tenminste stabiel (3) / schulden

verminderen (4) / geen schulden (5)
• Beheer van schulden/ inkomsten

◦ beheerd door derden (3) / eigen beheer (4)

Geestelijke gezondheid

De aan- of afwezigheid van geestelijke problemen en, als er sprake is van geestelijke problemen, hoe 
de persoon daarmee omgaat. De centrale vraag hier is welke invloed de geestelijke stoornis heeft op 
het dagelijks functioneren van de persoon. Dit hangt af van of de persoon last heeft van, symptomen 
van, een geestelijke stoornis. Denk bijvoorbeeld aan depressieve-, bipolaire-, psychotische stoornis, 
schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheidsstoornis. 

Indicatoren
• Geestelijke gezondheidsstatus

◦ noodsituatie (1) / aanhoudende aandoening (2) / aandoening (3) / onrust die voorspelbare 
reactie is op stressoren in het leven (4)/ gezond (5)

• Invloed op het functioneren
◦ gevaar voor zichzelf of anderen (1) / ernstig beperkt (2) / beperkt (3) / marginaal beperkt 

(4) / niet meer dan de dagelijkse beslommeringen (5)
• Behandeling en behandeltouw

◦ geen behandeling (2) / behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede 
behandeltrouw (3) / goede behandeltrouw of geen behandeling nodig (4)

Lichamelijke gezondheid

De aan- of afwezigheid van een lichamelijke aandoening en - indien aanwezig - hoe de persoon 
hiermee omgaat. Onder lichamelijke aandoeningen worden zowel verwondingen (bijvoorbeeld ten 
gevolge van een ongeluk), als kortdurende (bijvoorbeeld griep) en chronische ziekten (bijvoorbeeld 
diabetes) verstaan. 

http://www.zelfredzaamheidsmatrix.nl/


Indicatoren
• Lichamelijke gezondheidsstatus

◦ een noodgeval of kritieke situatie (1) / (chronische) aandoening die medische behandeling 
vereist (2) / aandoening (3) / minimaal ongemak dat samenhangt met dagelijkse activiteiten 
(4) / gezond (5)

• Invloed op het functioneren
◦ direct medische aandacht nodig (1) / ernstig beperkt (2) / beperkt (3) / marginaal beperkt (4)

/ gezonde leefstijl (5)
• Behandeling en behandeltouw

◦ geen behandeling (2) / behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede 
behandeltrouw (3) / goede behandeltrouw of geen behandeling nodig (4)

Middelengebruik

Het drug-, gok- en alcoholgebruik van de persoon en welke invloed dit heeft op het dagelijks 
functioneren van de persoon. Wanneer de persoon in behandeling is voor zijn middelengebruik weegt 
ook de behandeltrouw mee in de beoordeling op dit domein. 

Een belangrijke vraag met betrekking tot dit domein is of, en hoeveel problemen de persoon ondervindt 
met sociale, werk gerelateerde, geestelijke of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ drug-/ 
gokgebruik (oftewel ‘Is de persoon in staat zijn middelengebruik te controleren?’).

Indicatoren
• Middelengebruik

◦ ernstige stoornis (1) / stoornis (verslaving; 2) / gebruik van middelen (3 en 4) / geen gebruik 
ondanks hunkering( 4) / geen gebruik anders dan alcohol, eventueel alcoholgebruik binnen 
de norm (5)

• Invloed op het functioneren
◦ lichamelijke of geestelijke problemen die directe behandeling vereisen (1) / lichamelijke of 

geestelijke problemen (2) / problemen thuis, op school of op werk (3) / geen problemen (4) /
geen hunkering (5)

• Behandeling en behandeltouw
◦ geen behandeling (2) / behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede 

behandeltrouw (3) / behandeling met potentieel verslavend middel zonder bijgebruik (4)

(Sociaal) netwerk

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 
zich heen heeft verzameld die hem kunnen steunen en begeleiden in zijn groei en ontwikkeling. 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 nodig, niet op kan rekenen en/of die een 
negatieve invloed hebben op het gedrag van de persoon (zgn. ‘belemmerende contacten’, bijvoorbeeld 
een drugsnetwerk, of vrienden die crimineel actief zijn).

Indicatoren
• Contact met familie

◦ geen (contact) (1) / weinig (2) / enig (3) / voldoende (4)
• Steunende contacten

◦ geen (contacten) (1) / nauwelijks (2) / enkele (3) / voldoende (4) / veel (5)
• Belemmerende contacten

◦ o uitsluitend (contacten) (1) / veel (2) / weinig (3) / nauwelijks (4) / geen (5)
• Kwaliteit van het sociaal netwerk

◦ ernstig sociaal isolement (1) / gezond sociaal netwerk (5)
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