
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, vanuit een gedeeld perspectief. 

Het aanjaagteam biedt hiervoor concrete 

handvatten in de vorm van negen bouwstenen en 

een gedeeld perspectief.

De sluitende aanpak met 9 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. De bouwstenen sluiten aan bij 
verschillende fases, die er (kunnen) zijn wanneer iemand verward 

gedrag vertoont. Ze hangen onderling samen en hebben effect 
op elkaar; ze zijn samen één geheel. Continuïteit is belangrijk: 
warme overdracht, niet loslaten voordat iemand anders het heeft 
overgenomen. Bij de verschillende bouwstenen is expertise nodig 
vanuit diverse disciplines, bijvoorbeeld geestelijke gezondheid, 
verslaving, licht verstandelijke beperking en psycho-geriatrie. 
 

De bouwstenen kort toegelicht

Bouwsteen 1. Inbreng mensen met verward gedrag 
en omgeving
 Om echt te werken vanuit de leefwereld van mensen 
met verward gedrag is het belangrijk hun inbreng te 
borgen. De persoon beslist zelf mee over welke aanpak 
hij nodig heeft en stemt hiermee in. De inbreng van 
mensen met ervaring met verwardheid in de uitvoering 
en het beleid is structureel geborgd.

 Bouwsteen 2. Preventie en levensstructuur 
 Om goed te kunnen herstellen en te voorkomen dat 
een (psychische) crisis erger wordt, is voldoende 
aandacht voor het dagelijkse leven en een stabiele 
levensstructuur nodig.

 Bouwsteen 3. Vroegtijdige signalering 
 Door gezamenlijk, signalen vroegtijdig te herkennen, 
kan er direct doorgepakt worden. Rekening houdend 
met de balans tussen het belang van de samenleving 
en het individuele belang. Belangrijk daarbij is de 
mogelijkheid om dag en nacht signalen te kunnen 
melden en op te kunnen volgen.
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Bouwsteen 4. Melding 
 Door in de (politie) meldkamer al alert te zijn op 
verwardheid en te beschikken deskundigheid op 
dit terrein, kan meteen de juiste professional 
ingeschakeld worden.

 Bouwsteen 5. Beoordeling en risicotaxatie 
 Mensen met verward gedrag kunnen dag en nacht 
integraal beoordeeld en opgevangen worden en 
er is  een goede verbinding tussen zorg- en 
veiligheidsprofessionals.

Bouwsteen 6. Toeleiding 
 Personen met verward gedrag worden geleid naar 
begeleiding, ondersteuning of zorg die past bij hen. 
Er is gedeeld inzicht in beschikbaarheid hiervan en 
de (financiële) drempels zijn zo laag mogelijk.

Bouwsteen 7. Passend vervoer 
 Er is passend vervoer beschikbaar om een persoon 
met verward gedrag van of naar een geschikte 
beoordelings- of behandelingslocatie te rijden.

Bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf 
 De persoon met verward gedrag krijgt een passende 
combinatie ondersteuning, zorg of straf. Deze is 24/7 
beschikbaar. De ondersteuning of zorg sluit aan bij 
zijn persoonlijke situatie. Daarbij is aandacht voor 
de continuïteit daarvan, ook in het geval van een 
strafrechtelijk traject.

  Bouwsteen 9. Informatievoorziening 
   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.

Bekijk voor meer informatie over de individuele bouwstenen ook 
onze andere factsheets op www.aanjaagteam.nl.

Werken aan de sluitende aanpak
Hoe een sluitende aanpak te realiseren, is aan de lokaal 
samenwerkende partners onder regie van de gemeenten. 

Binnen gemeenten zijn meerdere domeinen aan zet. Denk aan: 
veiligheid, sociaal (bijvoorbeeld wijkteams, maatschappelijke 
ondersteuning, welzijn, jeugd, participatie, schuldhulpverlening), 
wonen, burgerzaken, handhaving. 

De betrokken ketenpartners zijn divers. Denk aan 
ervaringsdeskundigen, cliënt- & familieorganisaties, FACT-teams 
(Flexibel Assertive Community Treatment), welzijns- & 
zorginstellingen, zorgverzekeraars, huisartsen en 
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, politie, Openbaar 
Ministerie, reclassering, veiligheidshuis, woningcorporaties, sociaal 
psychiatrische verpleegkundige, GGD, bemoeizorg, 
huisartsenpost, spoedeisende hulp en ambulancezorg.

Een krachtige beweging met een gedeeld perspectief 
Het vraagstuk van personen met verward gedrag vraagt een 
krachtige beweging, samen werken vanuit één gedeeld 
perspectief van alle betrokken partners. Dat is nodig om over de 
grenzen van de eigen organisaties heen te kijken. Dit perspectief 
kent vier hoofdelementen: 

1.  Integrale persoonsgerichte aanpak. 
De aanpak sluit aan bij de behoefte van de persoon met 
verward gedrag. Het netwerk van naasten is zoveel mogelijk 
betrokken.

2.  Van systeemwereld naar leefwereld. 
Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met 
verward gedrag én de samenleving.

3.  Heldere regie en eigenaarschap. 
Waar mogelijk de regie van de persoon met verward gedrag op 
de eigen aanpak. Onder regie van gemeenten werken partners 
samen en nemen verantwoordelijkheid.

4.  Preventie en vroegsignalering centraal. 
Mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk ondersteunen 
op alle levensgebieden. Signalen van verwardheid zo snel 
mogelijk herkennen en oppakken.
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