
Er is passend vervoer beschikbaar om een persoon 

met verward gedrag van of naar een beoordelings- 

of behandelingslocatie te rijden. 

Perspectief 
•  Er is passend vervoer beschikbaar om een persoon met 

verward gedrag te vervoeren, van of naar diverse locaties. 
•  Het vervoer is gedifferentieerd, prikkelarm en passend bij 

de problematiek van de betreffende persoon.

Minimale vereisten
• Er is sprake van zo min mogelijk vervoersmomenten.
•  Als er vervoer nodig is, is er passend vervoer beschikbaar. Voor 

mensen met verward gedrag, die geen strafbare feiten hebben 
gepleegd, vindt geen vervoer door de politie plaats. 

•  Het gaat om vervoer: a) vanaf de locatie waar de problematiek 
is gesignaleerd naar de politie(cel), beoordelingslocatie of 
zorgaanbieder, b) van de politie(cel) naar de 
beoordelingslocatie of zorgaanbieder en c) van de politie(cel), 
beoordelingslocatie of zorgaanbieder naar huis.

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:
• Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
• Ambulancezorg Nederland (AZN).
• Andere vervoersaanbieders, zoals GGZ vervoersdienst.
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en andere zorgverzekeraars.

Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Welke vervoersbewegingen rond personen met verward gedrag 

zijn er binnen de regio?
•  Hoe is het vervoer geregeld (welk type vervoer wordt wanneer 

ingezet)?
•  Is dit vervoer passend voor personen met verward gedrag? 

Hoe ervaren mensen met verward gedrag en hun directe 
omgeving dit?

•  Is op de vervoersdienst deskundige zorg aanwezig die nodig 
kan zijn voor mensen met verward gedrag?

•  Is dit vervoer 24/7 beschikbaar? Ook buiten de regiogrenzen?
•  Zijn de afspraken rond vervoer voor iedereen duidelijk, 

bijvoorbeeld ook als het gaat om vermiste personen uit 
instellingen?

•  Wordt door de meldkamer het juiste vervoer ingezet 
(zie bouwsteen 4)?

•  Zijn er afspraken met instellingen waar mensen naar 
toegebracht kunnen worden voor een beoordeling 
(bouwsteen 5)?
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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 een voorbeeld uit de praktijk.

Psycholance
In sommige steden, zoals Amsterdam, werkt men met een 
psycholance. Een soort ambulance maar dan met in ggz-
gespecialiseerde verpleegkundigen die kunnen de-escaleren en 
getraind zijn in het omgaan met ernstig verwarde personen. 
Zo wordt vervoer in een politievoertuig of in een gewone 
ambulance voorkomen. 

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
Postbus 30435  |  2500 GK Den Haag
070 373 83 93 | aanjaagteam@vng.nl 
aanjaagteam.nl |  linkedin.com/groups/8513917/
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