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VB Noord bijeenkomst 21-10-2016

W. Teer Bestuur GGZ Friesland

Mensen met verward 
gedrag 

Kan de samenleving dit dragen?

Misdrijven

Kan de samenleving dit dragen?

• 65.000 inbraken per jaar

• 40% van de ex-gedetineerden gaat binnen 5 jaar 
opnieuw in de fout

• 14% van alle werknemers lijdt aan burn out

• 2.000.000 mensen met reumatische klachten in 
Nederland

• Bestuurders en bankiers verrijken zich

• Aantal suïcides stijgt elk jaar

• ¾ van de burgemeesters heeft toenemend problemen 
met motorbendes, worden persoonlijk bedreigd
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Wat is er gebeurd met de samenleving
Grote bewegingen van de laatste jaren

• Crisis 2008 leidde tot forse bezuinigingen, met name in 
zorg en sociale domein, verpakt onder participatie 
samenleving, out-of-the-box denken, marktwerking etc.

• Transitie zorg naar gemeenten, dus vergaande 
bureaucratisering van de zorg

• Bezuinigingen en reorganisatie politie

• Ambulantisering en bezuinigingen GGZ, Ouderenzorg

• Afname van tolerantie en de-escalatie

• Toename van drugs in de samenleving, partydrugs, 
alcohol bij minderjarigen etc.

• Digitalisering, grotere afstand, complexere regels

Stress

Rapport Commissie Hoekstra aanleiding tot 
aanjaagteam verwarde personen
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Verwarde personen
(Aanjaagteam tussenrapportage januari 2016)

• Mensen die de grip op hun leven (dreigen te) 
verliezen waardoor het risico aanwezig is dat zij 
zichzelf of anderen schade berokkenen

• Mensen met verschillende aandoeningen of 
beperkingen: psychiatrie, verslaving, Licht 
verstandelijke beperking, dementie, veelal in 
combinatie met schulden, dakloosheid, 
werkeloosheid, verlies, uitstoting, onverzekerd, 
illegaliteit

Geluiden uit de samenleving

• Waarom nemen politie – OVJ – Burgemeester hun 
verantwoordelijkheid t.o.v. hun burgers niet?

• Waarom houdt de GGZ deze gevaarlijke man niet 
gewoon vast, de maatschappij moet toch beschermd 
worden?

• Waarom worden deze personen niet voor de rest hun  
leven opgesloten?

• Waarom deelt men de informatie niet, dan had dit 
voorkomen kunnen worden?

• Waarom is de hulpverlening zo verbrokkeld: soms 25 
verschillende organisaties betrokken bij één gezin!

Bicetre
Pinel en Pussin
1797

De achilleshiel van de GGZ
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GGZ blijft maar hameren op 
diversiteit

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam 
gevaarlijk?

Onderzoek Trimbos –instituut, 2016 
Verwarring in Flevoland

• Aard incidenten is divers

• Maatschappelijke risicofactoren voor (escalatie van) 
psychosociale problematiek, al dan niet uitmondend in 
‘verward gedrag’ 

• Knelpunten in de zorg 

– Handelingsverlegenheid in psychosociale 
crisissituatie 

– Discontinuïteit en fragmentatie in 
ondersteuningstrajecten voor mensen met 
meervoudige problematiek 

• Oplossingsrichtingen hierop richten 
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Blijft actueel en hanteerbaar

Alle burgers zijn beschermd tegen 
eigenmachtig optreden van de overheid

• Grondwet

• Wet op de bescherming van privacy

• Beroepsgeheim

• Recht op goede zorg

• Geen misdrijf: geen detentie

• Politiecel alléén onder zware voorwaarden

• Etc etc.

Het Aanjaagteam benoemt categorieën 
verwarde personen, febr. 2016 

Opdracht realiseren sluitende aanpak onder regie van de gemeenten
Samen met de lokale partners: meerdere domeinen aan zet Zorg- veiligheid-
sociaal (wijkteams, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, jeugd, participatie, 
schulphulpverlening)- wonen- burgerzaken- handhaving 
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Bouwstenen sluitende aanpak

Opvolger: Schakelteam

- Opdracht: betere triage, 
mensen sneller en 
slagvaardiger op de juiste 
plaats krijgen
- Opvolger van aanjaagteam, 
hanteert dezelfde definities
- Twee jaar
Monitor / indicatoren 
ketenkwaliteit / verbinding 
bouwstenen

Ontwikkelingen in Friesland rond 
personen met verward gedrag 

• Het realiseren van een Keten Acute Psychiatrie de 
juiste zorg op het juiste moment door de juiste 
organisatie 

• Preventie van suïcides in een project Supranet
Community Friesland is één van de zeven proeftuinen 

• Veiligheidshuis Friesland Fries veiligheidsprogramma 
Aanpak mensen met verward gedrag 

• Naar een sluitende aanpak Personen met verward 
gedrag Friesland is één van de zes verdiepingsregio's 
van het Aanjaagteam 
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Kan de samenleving dit dragen?

• Mensen met verward gedrag zijn onderdeel van de samenleving

• Medewerkers en cliënten in een kliniek zijn ook onderdeel van de samenleving

• De GGZ heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid

• Verantwoordelijkheid nemen, opschaalmogelijkheden verruimen

• Creëren nieuwe opvangmogelijkheden, met financieel kader en regelluwte

• Verslaving / ouderen / VG in acute keten, ook 7 maal 24 – uurs mogelijkheden

• Veiligheidshuis doorontwikkelen

• Elkaar niet meer de zwarte piet toespelen

• Uitleg aan en communicatie met burgers.

• Voorlichting, informatie, samenspraak (Heerenveen, Harlingen)

• Er zijn, ingrijpen, er zijn, ook zonder zicht op veroordeling of opname 

• De Grondwet is er voor elke burger, ook voor verwarde personen

• Preventie in wijk, preventie in meldkamer

• Wijkagent en wijk-ggz: direct aanspreekbaar!


