
Mensen met verward gedrag kunnen dag en nacht 

integraal beoordeeld en opgevangen worden en 

er is een goede verbinding tussen zorg- en 

veiligheidsprofessionals.

Perspectief
•  Er vindt eenduidige, multidisciplinaire beoordeling en 

risicotaxatie plaats van mensen die verward gedrag vertonen. 
Dit is ongeacht de vindplaats (o.a. politie, huisarts of 
spoedeisende hulp).

•  Dit is 24/7 beschikbaar en vindt plaats in een passende 
omgeving.

Minimale vereisten
•  Eenduidige beoordeling en taxatie van risico’s (voor de persoon 

en de omgeving). Aan de hand daarvan bepalen of een 
strafrechtelijke aanpak, zorg of een combinatie nodig is. 

•  Een 24/7 beschikbaarheidsvoorziening voor beoordeling en 
een verzoek om beoordeling kan op één centrale plaats in de 
regio aangevraagd worden. 

•  In het proces van beoordeling, risicotaxatie en indicatiestelling 
zitten zo min mogelijk schakels en overdrachtsmomenten. 

•  De beoordeling vindt plaats met een multidisciplinaire blik, 
dus aandacht voor verwardheid in brede zin en voor lichamelijke 
ziektes. 

• De beoordeling in een acute situatie gebeurt snel. 
•  De beoordeling gebeurt in een passende omgeving: thuis bij 

de persoon of een speciale opvangvoorziening. 
•  Als er geen sprake is van een strafbaar feit, gebeurt beoordeling 

niet in een politiecel.

Betrokken partners
Bij een persoonsgerichte aanpak voor en met mensen die (soms) 
verward gedrag vertonen, hebben vele partners een rol en 
verantwoordelijkheid. Voor deze bouwsteen is het in ieder geval 

belangrijk ook te denken aan:
•  GGZ-zorg, verslavingszorg, zorg voor lichtverstandelijk 

beperkten, psycho-geriatrie.
• Forensisch arts GGD, Spoedeisende Hulp Algemeen Ziekenhuis.

Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Waar vindt beoordeling meestal plaats? Is dat thuis? In een 

politiecel? 
•  Is er een speciale voorziening? Is deze 24/7 beschikbaar? Op 

welke schaalgrootte is de voorziening ingericht; volstaat dit 
gelet op aanrijdtijd, snelheid beoordeling en vervolg?

•  Wordt de locatie als passend ervaren (neutrale omgeving, niet 
stigmatiserend)? Hoe ervaren mensen met verward gedrag dit?

•  Kunnen alle personen met verward gedrag hiernaartoe worden 
gebracht (geen contra-indicatie)? Wie kunnen mensen 
brengen? En hoe gaat het vervoer (er naar toe en er vanaf) 
(bouwsteen 7)?
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•  Is de beoordeling multidisciplinair (denk aan geestelijke 
gezondheid, psycho-geriatrie, licht verstandelijk beperkten, 
verslaving)? Welk instrument voor risicotaxatie wordt 
gehanteerd? Volstaat dit?

•  Zijn er voldoende mogelijkheden voor vervolg opvang of 
ondersteuning (bouwsteen 8)?

•  Op welke wijze wordt gekomen tot een goede combinatie van 
straf en/of zorg?

•  Hoe vindt afstemming plaats met de veiligheidsketen als sprake 
is van strafbare feiten?

Voorbeeld uit de praktijk
Hoe deze bouwsteen precies uitgewerkt wordt, kan per regio 
verschillen. Het is aan de lokaal samenwerkende partners, onder 
regie van de gemeenten om hier invulling aan te geven. Ter 
illustratie en inspiratie enkele voorbeelden uit de praktijk.

Meldpunt
In de regio Noord-Holland-Noord is een meldpunt acute zorg 
24-uur per dag bereikbaar als het gaat om personen met 
problematiek met personen met een licht verstandelijke 
beperking. Dit meldpunt wordt met name door de crisisdienst 
GGZ ingeschakeld.

Crisisbeoordelingskamers
In de Achterhoek werken GGZ-medewerkers met zogenaamde 
‘crisisbeoordelingskamers’. Als de politie heeft gemeld dat een 
persoon met verward gedrag overlast heeft veroorzaakt, wordt 
deze in de crisisbeoordelingskamer opgevangen. Wanneer nodig 
zorgen de medewerkers dat er snel psychiatrische hulp komt.

Een project van:

In ontwikkeling
(Lokaal) samenwerkende partners doen steeds meer 
ervaring op met het werken met de negen bouwstenen en 
werken ondertussen ook aan randvoorwaarden voor nog 
effectievere en efficiëntere inzet ervan. De bouwstenen zijn 
daardoor continu in ontwikkeling

Deel uw kennis
Heeft u ervaring met deze of andere bouwstenen of met 
de sluitende aanpak? Geef het door aan het aanjaagteam. 
Zo kunnen ook anderen zich daardoor laten inspireren en 
ervan leren. 

Meer informatie
Kijk voor meer praktijkvoorbeelden, betrokken partners en 
meer informatie over de verschillende bouwstenen op  
www.aanjaagteam.nl. Daar zullen ook actualisaties op 
de bouwstenen worden doorgevoerd.

Samen doorpakken
Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en 
met mensen met verward gedrag

Een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen die 
(soms) verward gedrag vertonen heeft vele facetten. Het is 
daarbij belangrijk dat alle betrokken partners samen werken 
aan een sluitende aanpak. Het aanjaagteam biedt hiervoor 
concrete handvatten in de vorm van negen bouwstenen.

Deze bouwstenen geven aan wat minimaal nodig is voor 
een sluitende aanpak, vanuit het perspectief van mensen 
met verward gedrag zelf én de samenleving. 

Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
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