
Om verward gedrag tijdig te herkennen en 

passende ondersteuning te bieden, is het van 

belang op het juiste moment over de juiste 

informatie te beschikken en deze zorgvuldig te 

kunnen delen.

Perspectief
•  Informatievoorziening en het delen van informatie is in alle 

bouwstenen goed geregeld.
•  Professionals beschikken over de juiste informatie op het juiste 

moment. Zo kunnen ze tijdig problemen signaleren, een goede 
beoordeling en risicotaxatie uitvoeren, toeleiden naar passende 
ondersteuning of zorg of vorderen van een passende straf en 
goed op- en afschalen. 

•  Er is sprake van terugkoppeling aan de persoon met verward 
gedrag en directe omgeving en de betrokken professionals. 

•  Er is sprake van warme overdracht, bijvoorbeeld van zorg naar 
veiligheid of van het op- en afschalen van zorg.

Minimale vereisten
•  Er zijn ketenoverschrijdende afspraken, deze bieden een 

handelingskader voor alle betrokken professionals voor het 
delen van informatie (wat kan, mag, moet, door wie en hoe 
binnen de kaders van privacyregelingen en medisch 
beroepsgeheim). Zodat de persoon met verward gedrag de 
juiste ondersteuning en zorg krijgt. Elementen om afspraken 
over te maken zijn:

 -   Persoon centraal: informatie van én over de verwarde 
persoon.

 -    Bejegening: helder uitleggen waarom informatie nodig is en of 
informatie gedeeld wordt.

 -  Professionaliteit: houding ten aanzien van het vragen om, 
en het delen van informatie. Wederzijds begrip en 

meewerkende houding. Oog voor de risico’s van het (niet) 
bewaren van informatie in systemen.

 -   Proportionaliteit: delen van die informatie die nodig is om te 
kunnen handelen.

 -   Terugkoppeling: terugkoppeling over wat er met de informatie 
gedaan is.

 -   Continuïteit: helder wie regie heeft rondom de persoon met 
verward gedrag. Deze draagt zorgt voor continuïteit, wie er 
verder mee gaat, wie zorgt dat er na een tijdje weer een 
check plaatsvindt, wie de persoon met verward gedrag zelf 
kan benaderen bij behoefte.

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:
•  Personen met verward gedrag en hun directe omgeving.
•  Alle organisaties die betrokken zijn bij personen met verward 

gedrag en daarin samenwerken.
• NICTIZ, informatievoorziening sociaal domein (ISD)
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Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Welke partijen uit het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein zijn 

betrokken bij personen met verward gedrag? Hoe is de 
onderlinge informatiedeling geregeld?

•  Kennen personen uit deze organisaties elkaar en weten ze 
elkaar te vinden?

•  In hoeverre wordt informatie van personen met verward gedrag 
en hun directe omgeving meegewogen? Hoe ervaren ze dat 
zelf? Wordt getoetst of de persoon zelf akkoord is met 
informatiedeling?

•  Welke belemmeringen worden ervaren in de informatiedeling? 
Zijn professionals voldoende bekend met wat wel en niet mag 
binnen de bestaande regelgeving en afspraken?

•  Wordt onderling en aan personen zelf en hun directe omgeving 
teruggekoppeld wat er met de informatie is gebeurd?

•  Ervaren de professionals voldoende ruimte en bescherming om 
informatie te kunnen delen?

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.

Veiligheidshuizen
In de meeste Veiligheidshuizen wordt gewerkt met het systeem 
GCOS (geïntegreerd casesoverleg ondersteunend systeem). 
In Tilburg loopt een pilot om dit systeem breder in te zetten en 
verbinding te leggen met het sociale domein ten behoeve van 
triage. Daarnaast is er een koppeling tussen de ZSM-tafel en 
de Veiligheidshuizen via GCOS. 

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. 
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