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Aanjaagteam verwarde personen
• Steeds grotere media aandacht voor verwarde personen

• 18 mei: rondetafelgesprek Tweede Kamer

• 3 september installatie aanjaagteam, oktober plan van aanpak naar Tweede Kamer

• Doelstellingen:

– Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod 

voor de mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk;

– Bevorderen dat er een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg wordt 

geleverd door alle gemeenten in de zomer van 2016;

– Inzicht geven in de belemmeringen die de verschillende betrokkenen, de 

ketenpartners ervaren, die niet op lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen 

worden, maar die om aanpassingen in de keten op systeemniveau vragen en 

voor deze belemmeringen oplossingen aanreiken.



Samenstelling

• Mevrouw Mr. Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies

Voorzitter, Burgemeester Alphen aan den Rijn

• De heer P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg / De heer H. (Henk) van Dijk

Politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie

• De heer drs. E.C.J.E. (Sjef) Czyzewski

Voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes

• De heer L. (Leen) van Leersum

Vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief

• Mevrouw drs. A.J.M.H. (Anouk) Mateijsen

Senior manager Inkoop Noord-West Nederland Zilveren Kruis

• Mevrouw Mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers

Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, OM

• Mevrouw drs. H.T.M. (Lenie) Scholten

Wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven



Aanpak Aanjaagteam
• De mensen met verward gedrag en de professionals centraal

• De leden werken als collectief, zijn supporter van de praktijk en werken 
samen aan praktische oplossingen. Ook met u!

• De eerste thema’s zijn

1. Informatievoorziening

2. Vroegsignalering en preventie

3. Beoordeling en doorgeleiding (triage, toegang zorg/onverzekerdenproblematiek)

4. Passende ondersteuning niet acuut:

(eigen kracht, ondersteuning, zorg, life-time structuur)

5. Passende ondersteuning wel acuut (acute zorg, vervoer)

6. Acceptatie in en toerusting van de samenleving

Vragen of suggesties: mail naar aanjaagteam@vng.nl



Antes en regio Rijnmond









Verband tussen psychische 

gezondheid en sociaal economische bevolkingsopbouw

door de
bodem

wankele bouw

stevig en
robuust

zelfredzaamheid
veiligheid

klantwaarde markten
arbeidsproductiviteit
zelfredzaamheid
sociale cohesie

20.000 personen

92.000 personen
(46.000 huishoudens)

488.000 personen
(223.000 huishoudens)

Overgang 
wankel/rendabel

Overgang 
op/door de bodem

GGZ/coaching: 

max. omvang

problematiek

20%

GGZ: max. 

omvang

problematiek

40%-60%

GGZ: omvang

problematiek

80-100%

Omvang schatting per 1-1-2012



Complicerende en stresserende 

factoren



De psychologie van de armoede

• 42,7% van de bevolking 

heeft op enig moment 

een as-1 aandoening. 

• De kans op een as-1 

aandoening is 

– 1,5 keer groter voor 

mensen met een lage 

opleiding

– 3,5 keer groter voor 

mensen die werkloos/ 

arbeidsongeschikt zijn



Armoede per gemeente

In Rotterdam heeft 17,2% 

van de huishoudens een 

laag inkomen (landelijk 

gemiddelde: 9,3%)

Bron: CBS Armoedesignalement 2014



Laaggeletterdheid en gezondheid

• 1,3 miljoen 

laaggeletterden in 

Nederland

• In Rotterdam: 21% 

inwoners laaggeletterd

• Laaggeletterden 

hebben vaker kans op 

aandoeningen als 

astma, diabetes en 

psychische problemen



Samenloop verstandelijke beperking 

(LVB/ SGLVG) en psychiatrie

• Landelijk onderzoek geeft aan dat 40%-60% van de GGZ 
populatie kampt met LVB.

=> Factteams Rotterdam Zuid: 70%

• Onderschatte problematiek, dominant aanwezig in 
detentie.

• Beperkte mogelijkheden tot herstel en zelfredzaamheid.

• Hoog risico op beïnvloeding en recidives.



Prevalentie schizofrenie en delict 

gedrag

� Prevalentie schizofrenie algemene bevolking 0,5 – 1 

% =87.500- 175.000 mensen

� Instroom TBS: 37% heeft psychotische stoornis

� Bij instabiele levenssituatie bestaat er een 35x 

grotere kans op een delict bij patiënten met een 

psychotische stoornis

�Daarnaast is waarschijnlijk zo’n 35% van de mensen 

met schizofrenie niet in zorg. 



Oorzaak en gevolg

• Bijna alle stoornissen worden aangelegd in de periode vanaf
de prenatale fase tot je 27ste 
levensjaar�ontwikkelingsstoornissen

• Let op het gaat om (genetisch bepaalde) kwetsbaarheid, dit
hoeft niet tot uiting te komen.

• Verschillende factoren op biologisch, psychologisch of sociaal 
gebied kunnen de kwetsbaarheid aan het licht brengen.

• Nature vs. Nurture?



Casus dhr. S.

• Jarenlang bekend bij Bouman GGZ. Bedreiging van hulpverleners. Altijd 

achterdochtig, sloeg onder invloed om naar agressief gedrag.

• Antisociaal en daarom een leven op straat en in opvang. 

• Uiteindelijk gecombineerde strategie: gemeente, OM en GGZ.  Opnames met 

RM. Opnames verliepen problematisch; agressie en bedreiging op de 

afdeling.  Uiteindelijk ´grijs-bed´ in TBS kliniek.

• Geen psychopaat, maar gepsychopatiseerd gedrag

• Huisvesting geregeld, zeer intensieve begeleiding door forensisch  ACT team 

(stootkussen!). 

• 2 jaar min of meer stabiel. 

• Vrijwilligerswerk, minimaal inkomen, beperkt alcoholgebruik. 

• Recent ontregeling door overdracht naar ander systeem / financiering



Wat is verwardheid?



Containerbegrip

• Psychische problematiek, 

waaronder verslaving

• Dementie

• VB

• …



Verwardheid (1)

Geen psychische aandoening op zich maar:

• Gevolg van overmatige stress veroorzaakt door 

veranderingen in persoon en/of (sociale) 

leefomgeving

• Complicerende factoren:

– Alcohol/drugs

– Kwetsbare psychische gezondheid

– Zelfredzaamheid als axioma



Verwardheid (2)

• Eenmalige/enkelvoudige verwardheid

– Oorzaak ligt in neurobiologische ontregeling

– Al dan niet in combinatie met een ernstige gebeurtenis in 

de persoonlijke levenssfeer



Verwardheid (3)

• Structurele kwetsbaarheid om verward te raken

– Genetisch bepaalde of verworven kwetsbaarheid voor 

psychische stoornissen

– Extreem gevoelig voor stress als gevolg van veranderingen 

in omgeving

– Existentiële onzekerheid

– Beschadigde autonomie/zelfredzaamheid





De buitencategorie



Peter C.

• Levensgevaarlijk voor hulpverleners en politie

• Ellenlang strafblad

• Opgejaagd wild/ Biesbosch

• Voor iedereen een psychopaat

• Opgenomen in pension van Nora Storm

• Pieter Baan Centrum: levensgevaarlijk maar “klein 

mannetje”

• TBS (kort)

• Long stay



Bart van U.
• IBS�bekrachtiging gevraagd

�afgewezen

• GGZ en OM/Politie spreken niet 
dezelfde taal

• Geen afgestemde informatievergaring

• Criterium ‘gevaarzettend gedrag’ is 
onvoldoende bij beoordeling risico’s, 
bij dit soort patiënten



Actueel: Udo D.

Antisociaal, onvoldoende gewetensfunctie, onvoldoende 
behandelmogelijkheden en onvoldoende houvast strafrecht.

Falen van een systeem?

Falen van samenwerking tussen betrokken systemen?

Of het gat tussen strafrecht en BOPZ?



Het ‘gat’ tussen strafrecht en Bopz

• Voor strafrecht is delict nodig

• Voor Bopz is behandeldoel nodig

• Wat als beide ontbreken of onvoldoende zijn??

• En wel – op populatieniveau – ernstige risico’s voor

derden en de pt. zelf te voorzien zijn??

• GGZ heeft onvoldoende mogelijkheden voor deze

gevallen: juridisch en qua doel (behandelen vs 

opsluiten), qua infrastructuur en personele capaciteit



Wat is nodig?



Wat is nodig?

Belangrijk:

• Niet alle mensen met verward gedrag onder één noemer 
scharen

• Niet één oplossingsrichting

• Niet één maatregel

Maar: 

• breed scala van interventies en maatregelen ter 
preventie, waaronder ook vroegsignalering en toerusten 
van de samenleving. Juist daar gemeentelijke kracht!

• elke categorie een eigen benadering, met individueel 
maatwerk => dus veel discretionaire ruimte laag in de 
hiërarchie



Landelijk:

1. Wettelijk kader voor verplichte GGZ, Dwang en Drang 
en Forensische Zorg

2. Opdracht aanjaagteam: aandacht voor wat mensen met 
verward gedrag zelf kunnen en nodig hebben, de 
regierol van gemeenten in de keten en signalering van 
systeemknelpunten

3. Vanuit de GGZ-praktijk al geduide systeemvragen: 
– Combineren van interventies vanuit WMO, ZVW en WLZ op 

verwarde personen

– Improvisatieruimte

– Spoedeisende hulpposten: uitbreiding beschikbaarheidsfunctie 
(financiering uit ZVW)



Wat ik nodig vind regionaal / gemeentelijk / 

wijksgewijs:

1. Binnengemeentelijke verkokering aanpakken: zorg, uitkeringen, 
schulden

2. Gemeente van herkomst regelt dat WWB en WMO-uitkering met 
de cliënt meegaat voor die termijn die nodig is om tot stabilisatie 
te komen.

3. Uitbreiding GGZ inzet dicht bij politie: beschikbaarheidsfuncties

4. Crisisbedden/’buffercapaciteit’ (ZVW financiering): uitbreiden en 
als beschikbaarheidsfunctie

5. Beschermde woonvormen, dagelijkse begeleiding: uitbreiden

6. Preventie door interventiekracht organiseren tussen: Gemeente -
Politie/Justitie – Woningcoöperaties - GGZ per gemeente/wijk: 
stabiliteit leefomgeving en snelle interventie/bijsturing

7. Discretionaire ruimte op de werkvloer van GGZ en van gemeenten

8. Voor de ‘buitencategorie van verwarden’:
– Beveiligde omgeving voor langdurige behandeling

– Beveiligde woon/leefomgeving



Wat moet het worden?

Life-time structurering (wonen, werken/dagbesteding, inkomen) 
bij:

• Aangetaste autonomie

• Beperkt behandel/herstelpotentieel

• Verstandelijke beperking en psychiatrie

Door:

• Lichte behandeling + lichte begeleiding

• Intensieve behandeling + intensieve begeleiding

• (Intensieve) behandeling voor zover mogelijk, intensieve 
begeleiding + beveiliging
– Inregelen tijdens detentie

– Toezicht reclassering daarop afstemmen



Buurt M/V

• Combinatie van begeleiding, thuiszorg en activering

• Voordoen, samen doen, zelf doen

• Begeleiding in de dagelijkse activiteiten

• Buurt M/V komen uit bijstandssituatie

• Effecten: vooruitgang in participatie, (geestelijke) 
gezondheid, financiën



Beschermd wonen

• Lifetime structurering

• Halvering van de kosten



Langdurig beschermd/ beveiligd 

wonen, begeleiden en behandelen



Tot slot

Wat vraagt dit van ons?

• Lange adem

• Consistent handelen

• Gedeeld eigenaarschap

• Verbod op kokerkijken/kokerdenken


