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Onopgemerkte overledenen in de regio Zaanstreek-Waterland 
 
Inleiding 
Deze korte notie is gebaseerd op een rapportage

1
 van GGD Amsterdam welke is uitgevoerd naar 

aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid mevrouw Akel “hoe kan het voorkomen dat mensen 
maandenlang dood in huis liggen zonder dat iemand het opmerkt”.  
 
In deze notitie wordt dat deel van de studie beschreven dat interessant is voor de regio Zaanstreek-
Waterland (ZW). Vanwege het relatief kleine aantal onopgemerkte overledenen per gemeente in ZW, 
worden de gegevens niet per gemeente vrijgegeven. Dit is om herleidbaarheid te voorkomen. 
De gegevens zijn gebaseerd op de registratie van forensisch artsen van de GGD Amsterdam en 
bevolkingscijfers van het CBS over de periode 2005-2012. In deze notie wordt met ‘onopgemerkte 
overledenen’ bedoeld een stoffelijk overschot dat minimaal 24 uur na overlijden wordt gevonden. Er 
wordt specifieke aandacht besteed aan onopgemerkte overledenen die langer dan 14 dagen 
onopgemerkt in de woning liggen. 
 
Aantal onopgemerkte overledenen in Zaanstreek-Waterland 
In tabel 1 staat een overzicht van het aantal onopgemerkte overledenen in Amsterdam, Zaanstreek-
Waterland en het totaal van alle randgemeenten

2
 van Amsterdam. In totaal zijn er in de periode 2005-

2012 in Zaanstreek-Waterland 12015 mensen overleden, hiervan zijn er 117 (1%) onopgemerkt 
gebleven na overlijden. In Amsterdam is het percentage van de onopgemerkte overledenen 4% en 
voor alle randgemeenten van Amsterdam is dit 1%. Van deze 117 onopgemerkte overledenen in 
Zaanstreek-Waterland blijken er 15 (13%) een postmortale periode van twee weken of langer te 
hebben. Daarnaast valt uit de tabel op te maken dat Zaanstreek-Waterland verantwoordelijk is voor 
38% (117 van de 305) van alle onopgemerkte overledenen in de randgemeenten van Amsterdam en 
38% (15 van de 40) van de overledenen die langer dan 14 dagen onopgemerkt blijven. 
 
Tabel 1. Onopgemerkte overledenen in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, en totaal van alle 
randgemeenten van Amsterdam. 

 Amsterdam Zaanstreek/waterland
3
 

Totaal alle 
randgemeenten 

Totaal 
“Onopgemerkte 
overledenen” 1577 117 305 
Selectie 
minstens 14 dagen 288 15 40 
Totaal Sterfgevallen 
(2005t/m2012) 43919 12015 33559 
Bron: GGD Amsterdam. Onopgemerkte overledenen, een probleem van de grote stad? Buster M., Kiers C., Das 
K. Oktober 2013. 

 
Doodsoorzaak 
Het merendeel van alle onopgemerkte overledenen sterft een natuurlijke dood (zie figuur 1). Naar 
gelang de overledenen langer onopgemerkt blijven, wordt het steeds lastiger om vast te stellen of het 
een natuurlijke of niet-natuurlijke doodsoorzaak betreft. In 9 gevallen was de doodsoorzaak onduidelijk 
en kon niet worden vastgesteld of het een natuurlijke of niet-natuurlijke dood was. Van de 117 
onopgemerkte overledenen bleek het in 17 situaties (15%) om zelfdoding te gaan.  

                                                 
1
 GGD Amsterdam. Onopgemerkte overledenen, een probleem van de grote stad? Buster M., Kiers C., Das 

K.,Oktober 2013 
2
 Onder de randgemeenten van Amsterdam vallen Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 

Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Ouderkerk, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, 
Zeevang.  
3
 Omdat het een relatief laag aantal onopgemerkte overledenen betreft worden de gegevens niet per gemeente 

vrijgegeven voor Zaanstreek-Waterland, ivm privacy. 
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Figuur 1. Doodsoorzaak van de onopgemerkte overledenen in Zaanstreek-Waterland. 
 
Aantal nog niet ontdekte onopgemerkte overledenen op een willekeurige dag 
Op grond van de afgelopen 8 jaar kan er een schatting gemaakt worden van het aantal onopgemerkte 
overledenen dat zich op een willekeurige dag in een woning bevindt maar nog niet is ontdekt

4
. Uit de 

getallen blijkt dat er naar schatting eens in de 25 dagen een onopgemerkte overledene wordt 
gevonden in Zaanstreek-Waterland. Gemiddeld ligt een onopgemerkte overledene (zie definitie in de 
inleiding) er 6,5 dag.  
 
Risicofactoren 
Mensen boven de 40 hebben een grotere kans om langer onopgemerkt in de woning te blijven liggen 
dan mensen onder de 40 (zie figuur 2). Daarnaast blijkt dat in Zaanstreek-Waterland 97% van de 
onopgemerkte overledenen alleen woonde. Het percentage mannen (76%) is aanzienlijk hoger dan 
het percentage vrouwen (24%). Hieruit kan worden afgeleid dat alleenstaande oudere mannen de 
grootste risicogroep vormen, omdat deze groep voldoet aan de bovenstaande risicofactoren. 
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Figuur 2. Leeftijd overledene en aantal dagen van overlijden tot schouw. 
 

                                                 
4
 Prevalentie(p)=Incidentie (I) x Duur (D): P = (aantal nieuwe onopgemerkte overledenen in woning/tijdsduur 

onerzoeksperiode) x (gemiddelde tijdsduur vanaf sterfte tot schouw). Voor Zaanstreek-Waterland is de incidentie 
117/(8*365,25)=0.4. Prevalentie op basis van 2005-2012 is 0,26. Gemiddelde duur is 6,5 dag. 
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Toestand woning 
Het merendeel van de woningen was netjes of neutraal. Opmerkelijk is dat hoe langer het duurde 
voordat de overledenen werden opgemerkt, hoe vaker de woning er rommeliger of verwaarloosd uit 
zag. Hier kan meespelen dat mensen die een verwaarloosd huis hebben vaak ook minder sociale 
contacten hebben, waardoor het langer duurt voordat zij worden gevonden. 
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Figuur 3. Situatie van de woning van de overledenen naar de tijd van overlijden en schouw. 
 
OGGZ problematiek 
De ‘OGGZ groep’ heeft een hoger risico om te overlijden (bijvoorbeeld a.g.v. acute of chronische 
effecten van alcohol of drugsmisbruik of suïcide) en verkeert vaker in een situatie van sociaal 
isolement. Naast de verslavingen spelen psychische aandoeningen vaak een rol bij de deze groep. 
Ook leeft deze groep vaker in vervuilde of verwaarloosde woningen. Doordat deze groep minder  
contacten heeft, duurt het bij deze groep vaak langer voordat ze na overlijden gevonden worden in 
hun woning. 

 
Bekend bij Meldpunt Overlast en Bemoeizorg 
Van de 117 onopgemerkte overledenen blijkt 12% (14) bekend te zijn bij het meldpunt Overlast en 
Bemoeizorg. Van de onopgemerkte overledenen die langer dan 14 dagen onopgemerkt (15) bleven 
was 20% (3) bekend bij Meldpunt Overlast en Bemoeizorg.  
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Figuur 4. De personen die bekend waren bij MOB en de tijd van overlijden tot schouw. 
 
Voorkomen 
Het is bijna onmogelijk om helemaal te voorkomen dat overledenen onopgemerkt blijven. Er zijn wel 
maatregelen denkbaar, die er toe kunnen leiden dat overledenen eerder gevonden worden en dat 
wellicht het aantal onopgemerkte overledenen daalt. Bij zorgmijders en alleenstaanden kunnen 
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zorgverleners, zoals huisartsen, expliciet aandacht besteden aan de aanwezigheid van formele en 
informele contacten. Het is belangrijk dat instellingen, buren, vrienden en familie bekend zijn met het 
‘meldpunt overlast en bemoeizorg’ (MOB), waar zij zorgmijders kunnen melden. 
Daarnaast is ook het bevorderen van laagdrempelig contact tussen bewoners en wijkteams belangrijk 
om er voor te zorgen dat er tijdig hulp geboden wordt. Het wijkteam is gericht op preventie, signalering 
en activering van mensen vanuit een integrale benadering. Het wijkteam treedt op als generalist en 
werkt samen met vrijwilligers en buurtbewoners. Het wijkteam kan deze buurtbewoners ook melden bij 
het MOB.  
Bij tijdig signaleren van problemen kan de juiste zorg geboden worden aan mensen die een verhoogd 
risico lopen.
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Appendix 
 
Tabel 1. Kenmerken van de onopgemerkte overledenen in Zaanstreek-Waterland. 

 1 dag 
2 tot 3 
dagen 

4 tot 13 
dagen 

14 dagen 
of langer totaal 

Leeftijd      

< 40 jaar 4 2 3 0 9 

40-64 jaar 9 24 15 7 55 

65+ 12 17 16 8 53 

Geslacht      

Man 17 32 27 13 89 

Vrouw 8 11 7 2 28 

Doodsoorzaak      

Natuurlijk 14 34 20 11 79 

Niet natuurlijk 11 7 7 4 29 

       waarvan zelfdoding 7 5 3 2 17 

Onduidelijk 0 2 7 0 9 

Woonsituatie      
alleenwonend, geen aanwijzingen 
anders 23 43 34 13 113 

samenwonend met anderen 2 0 0 2* 4 

Toestand woning      

netjes-neutraal 21 22 17 9 69 

rommelig 3 10 10 4 27 

verwaarloosd 0 5 5 2 12 

Onderzoeksperiode      

2005-2008 15 26 14 7 62 

2009-2012 10 17 20 8 55 

      

Totaal 25 43 34 15 117 
*) echtpaar 
Bron: GGD Amsterdam. Onopgemerkte overledenen, een probleem van de grote stad? Buster M., Kiers C., Das 
K. Oktober 2013. 

 
 
 
 
 


