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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport met de resultaten van het onderzoek naar de 

behoefte en beschikbaarheid van crisis- en tijdelijke opvangplekken 

voor personen met verward gedrag in de regio Noord- en Oost-

Gelderland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 

Algemeen Bestuur van de GGD en het Districtelijk Veiligheidsoverleg 

(DVO) Noord- en Oost-Gelderland. 

In overleg met een afvaardiging van de drie gemeentelijke subregio’s 

is ervoor gekozen een inventarisatie uit te voeren naar knelpunten bij 

het vinden van goede crisis- of tijdelijke opvangplekken. Hiervoor 

hebben wij 44 professionals geïnterviewd die in de dagelijkse praktijk 

te maken hebben met de doelgroep personen met verward gedrag. 

Ook zijn enkele ervaringsdeskundigen geïnterviewd. 

Wij willen alle geïnterviewden heel hartelijk danken voor de open en 

prettige wijze, waarop zij ons te woord hebben gestaan. Dankzij hun 

tijd en input hebben wij een goed beeld kunnen krijgen van dat wat 

knelt. Ook hebben wij veel tips, wensen en ideeën gehoord, om de 

aanpak te verbeteren. 

Wij hopen dat dit onderzoek voor gemeenten en andere organisaties 

een zinvolle bijdrage levert in het traject om samen te komen tot een 

sluitende aanpak ‘Personen met verward gedrag’. 

 

Caroline Timmerman, Hans Evers en Geerke Duijzer 
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1  Kort & krachtig 

1.1 Achtergrond 

Het Algemeen Bestuur van de GGD en het Districtelijk 

Veiligheidsoverleg (DVO) Noord- en Oost-Gelderland (NOG) hebben 

het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid opdracht gegeven om een 

onderzoek te verrichten naar de behoefte en beschikbaarheid van 

crisisplekken en tijdelijke opvangplekken in de 22 gemeenten in de 

regio NOG. 

1.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is drieledig: 

1. Hoe is de crisisopvang voor personen met verward gedrag 

momenteel geregeld in de regio Noord- en Oost-

Gelderland?  

2. Welke knelpunten worden ervaren? 

3. Hoe kan het beter? 

1.3 Methode 

Er zijn interviews gehouden met 44 professionals die werkzaam zijn in 

de domeinen (medische) zorg, maatschappelijke zorg, huisvesting en 

veiligheid; ook zijn enkele ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Omdat 

de regio groot is en de doelgroep (personen met verward gedrag) 

veelomvattend, kunnen we niet spreken van een representatief en 

volledig dekkend onderzoek. Er komt echter wel een aantal grote 

lijnen naar voren. 

1.4 Resultaten 

De doelgroep personen met verward gedrag is veelomvattend. Op 

basis van de oorzaak van de verwardheid zijn de crisisplekken en 

tijdelijke opvangplekken in dit onderzoek ingedeeld in vier 

categorieën. 

 

Crisisopvang bij psychiatrische problematiek 

Als er sprake is van verwardheid ten gevolge van gediagnosticeerde 

(acute) psychiatrische problematiek en er is een opname noodzakelijk, 

dan is volgens de ggz-organisaties vrijwel altijd een crisisbed 

beschikbaar. Soms moet worden uitgeweken naar een plek buiten de 

regio. Wanneer er geen sprake is van een diagnose of wanneer iemand 

niet direct een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt, is een 

crisisplek bij de ggz geen optie. Het is voor hulpverleners dan soms 

lastig om een andere plek of oplossing te vinden.  

 

Crisisopvang bij maatschappelijke en psychosociale problematiek 

Als er een crisisplek of -opvang nodig is in verband met verwardheid 

door maatschappelijke of psychosociale problematiek, dan zijn er in de 

regio Noord- en Oost-Gelderland zeer uiteenlopende voorzieningen 

beschikbaar, bijvoorbeeld de nachtopvang, beschermd wonen 

voorzieningen, tijdelijke woningen en logeerplekken.  

Verschillende professionals hebben aangegeven dat er te weinig 

nachtopvangplekken zijn. Niet alle gemeenten bieden nachtopvang. 

Ook wordt aangegeven dat de nachtopvang voor bepaalde 

doelgroepen (zoals moeders met kinderen of mensen met een 

verstandelijke beperking) niet geschikt is.  

Diverse keren is de behoefte genoemd aan tijdelijke plekken voor 

mensen waarbij de diagnostiek nog niet duidelijk is, maar die wel 

ernstige problemen hebben of in een crisis verkeren. Er is ook 

behoefte aan tijdelijke opvangplekken om te stabiliseren en daarmee 

een (ernstige) crisis te voorkomen. 

De beperkte beschikbaarheid van crisisplekken zou mogelijk 

verbeteren wanneer er een betere uit- en doorstroming zou zijn naar 

beschermde woonvormen en woningen op maat. In de regio zijn veel 

verschillende initiatieven van dergelijke tijdelijke en/of bijzondere 

woonvormen. De realisering hiervan verloopt soms traag.  

 

Crisisopname bij psychogeriatrische problematiek 

Voor een crisisplek voor verwardheid ten gevolge van 

psychogeriatrische problematiek is een Wlz-indicatie nodig. Als deze 

indicatie er op het moment van de crisis niet is, moet eerst 

diagnostisch onderzoek worden verricht. Dit wordt als een groot 

dilemma gezien, omdat onduidelijk is waar de patiënt thuishoort en 

dit een spoedopname in de weg kan staan.  

 

Crisisopvang voor personen met een verstandelijke beperking 

Wanneer er sprake is van verwardheid bij mensen met een (lichte) 

verstandelijke beperking ((L)VB), streven zorginstellingen ernaar om 

verwardheid zo snel mogelijk om te zetten in een stabiele situatie. 

Meestal gebeurt dit in een ambulante setting. Er zijn ook crisisbedden 

en tijdelijke opvangmogelijkheden. Over de beschikbaarheid hiervan is 

uit het onderzoek onvoldoende informatie naar voren gekomen. Eén 

organisatie heeft genoemd dat er te weinig plekken zijn. 

Net als bij de crisisopvang voor personen met psychogeriatrische 

problematiek is de financiering van de opvang voor de (L)VB-

doelgroep ingewikkeld. 
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Professionals lopen aan tegen knelpunten, zoals de schotten in de 

zorg (vooral bij mensen met complexe meervoudige problematiek); 

verschillende culturen bij de organisaties waarmee samengewerkt 

wordt; onduidelijkheid over het delen van gegevens (privacywet); 

beperkingen door verschillende financieringsvormen en gemeente-

/regiogrenzen; bureaucratie; onevenredig grote inzet van de politie; 

triage en toeleiding naar zorg vragen om verbetering.  

1.5 Conclusie 

Er zijn in de regio Noord- en Oost-Gelderland veel verschillende 

soorten crisis- en tijdelijke opvangplekken voor personen met verward 

gedrag. De meeste plekken zijn bedoeld voor een specifieke 

doelgroep. Uit het onderzoek komt naar voren dat er volgens veel 

professionals te weinig crisisopvangplekken beschikbaar zijn. Het 

vinden van een juiste opvangplek voor een persoon met verward 

gedrag blijkt vooral complex te zijn.  

Inzetten op preventie zou de behoefte aan crisis- en tijdelijke 

opvangplekken kunnen beperken. 

De professionals en ervaringsdeskundigen hebben suggesties, ideeën 

en adviezen aangedragen, zoals: het weghalen van schotten tussen de 

financiering van zorg/hulpverlening; zorgen voor betere afstemming 

bij hulpverlening aan personen met meervoudige problematiek; 

eerder specialisten inzetten om signalen tijdig op te vangen; het 

realiseren van (meer) respijtvoorzieningen/time-out-plekken; (meer) 

inzetten op preventieve nazorg; burgers in de maatschappij leren hoe 

ze met personen met verward gedrag moeten omgaan en zorgen dat 

er voldoende mogelijkheden zijn voor lotgenotencontact, zodat 

ervaringsdeskundigen er ook voor elkaar kunnen zijn.   
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2  Inleiding 

2.1 Achtergrond 

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor personen met 

verward gedrag. Het aantal overlastgevende incidenten neemt toe. Dit 

zien we terug in de toename van het aantal meldingen van ‘verwarde 

personen’ bij de Nederlandse politie. Deze meldingen worden 

geregistreerd onder de noemer ‘E33: overlast door verward of 

overspannen persoon’. Tussen 2013 en 2017 is het aantal meldingen bij 

de Nederlandse politie gestegen van 52.000 naar ruim 83.5001. 

De Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

Veiligheid & Justitie (V&J) en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) willen dat er betere opvang, zorg en ondersteuning 

komt voor mensen die verward gedrag vertonen. Daarom is tot 1 

oktober 2018 een schakelteam ingesteld dat gemeenten ondersteunt 

bij het maken van een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning 

van personen die verward gedrag vertonen2. 

Alle 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland  (NOG) 

werken aan een sluitende, persoonsgerichte en integrale aanpak voor 

personen met verward gedrag. Gemeenten pakken dit veelal in 

regionaal verband op. Zo is door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland (22 gemeenten) een bestuursopdracht verstrekt aan GGD 

Noord- en Oost-Gelderland, die heeft geleid tot een project waarin 

gemeenten met elkaar samenwerken. Het betreft het project ’Samen 

aan de slag voor een sluitende aanpak personen met verward gedrag’. 

Hieronder vallen vier deelprojecten, namelijk: 

  

1. Varianten voor de beschikbaarheid van passend vervoer; 

2. Behoefte en beschikbaarheid van crisisplekken en tijdelijke 

opvangplekken in beeld; 

3. Varianten om de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid te 

organiseren;  

4. Informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten. 

 

 

 

 

                                                                                              
1 Verward gedrag nader bekeken: analyse van E33 en E14 meldingen in 

de politieregistratie (Rivm, 2018) 
2 https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/aandacht-voor-

verwardheid 

2.2 De vraag van de gemeenten 

Het Algemeen Bestuur van de GGD en het Districtelijk 

Veiligheidsoverleg NOG hebben het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid opdracht gegeven om in het kader van deelproject 2 een 

onderzoek te verrichten naar de behoefte en beschikbaarheid van 

crisisplekken en tijdelijke opvangplekken in de 22 gemeenten in de 

regio NOG. 

In de Adviesnota van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2018 is de 

opdracht voor dit deelproject als volgt geformuleerd: 

1. Het onderzoek richt zich zowel op behoefte als 

beschikbaarheid van crisisplekken en tijdelijke 

opvangplaatsen. De beschikbaarheid van (flexibel 

inzetbare) tijdelijke opvang- en crisisplekken in de NOG 

regio worden in kaart gebracht. Daarnaast is in de 

inventarisatiefase duidelijk geworden dat het in beeld 

brengen van de behoefte van zowel de doelgroep als de 

ketenpartners van het type en aantal crisisplekken van 

belang is. De op dit moment beschikbare crisisplekken en 

tijdelijke opvangplekken sluiten niet goed aan bij de 

behoefte. 

2. Het onderzoek richt zich op plekken die gefinancierd 

worden vanuit de Wmo, de Jeugdwet, 

Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Omdat 

de plekken op verschillende manieren gefinancierd worden 

is het belangrijk om in het onderzoek deze 

financieringsstromen terug te laten komen. 

3. Benader de inzet van crisisplek niet vanuit de wet, maar 

vanuit de casus. Van de partners waar crisis- en tijdelijke 

opvangplekken zijn, wordt bereidheid gevraagd tot 

flexibele inzetbaarheid van deze plekken, zodat de inzet 

kan bijdragen aan de oplossing van een casus. Er wordt 

vaak vanuit het systeem / de financieringsstroom gedacht. 

Ambtelijk is het advies meegegeven om de inzet te 

benaderen vanuit de casus. 

In een overleg op 26 april 2018 tussen het Evaluatiebureau en de drie 

regionale vertegenwoordigers3 van de 22 gemeenten kwam naar 

voren dat er behoefte is om te zoeken naar wat knelt bij de 

beschikbaarheid van crisisplekken en tijdelijke opvang/hulp voor 

mensen met verward gedrag. Het gaat bij nader inzien niet zozeer om 

hoeveel opvangplekken er bij de verschillende instellingen zijn en of dit 

                                                                                              
3 De regionale vertegenwoordigers: Bert van Putten,  Beleidsregisseur 

MZ/BW (namens de gemeenten uit de regio Noord-Veluwe); Wim 
Lievestro, Consulent Veiligheid (namens de gemeenten uit de regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe); Gonnie Jansen, Beleidsmedewerker 
(namens de gemeenten uit de Achterhoek) 



 

 

4 

 

er (te) veel of (te) weinig zijn. Veeleer is het de vraag tegen welke 

problemen organisaties en professionals (en de doelgroep zelf) 

aanlopen, als zij een tijdelijke plek of hulp zoeken voor iemand met 

verward gedrag. Ook is het zinvol om te inventariseren wat mogelijke 

(creatieve) oplossingen en verbetermogelijkheden zouden kunnen zijn 

in het ondersteunen van personen in crisissituaties. 

2.3 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag, die in overleg met de regionale 

vertegenwoordigers is opgesteld, is drieledig: 

 
1. Hoe gaat het nu? 

Hoe is de opvang c.q. hulpverlening aan personen met 

verward gedrag momenteel geregeld in de regio NOG? Welke 

organisaties zijn hierbij betrokken, hoe verloopt de 

samenwerking tussen de verschillende ketenpartners? Hoe 

vindt de financiering plaats? Zijn er eventueel sub-regionale 

verschillen? 

 

2. Welke knelpunten zijn er? 

Welke knelpunten en belemmeringen worden ervaren door 

de organisaties/professionals die te maken hebben met 

crisissituaties rondom personen met verward gedrag?  

 

3. Hoe kan het beter? 

Hoe zou de opvang/hulpverlening aan personen met verward 

gedrag in crisissituaties in de regio NOG kunnen worden 

verbeterd? Kunnen er creatieve, flexibele en vernieuwende 

oplossingen gevonden worden? Kunnen de subregio’s hierin 

van elkaar leren? 

2.4 Onderzoeksmethode 

Om inzicht te krijgen in de behoefte en beschikbaarheid van 

crisisplekken en tijdelijke opvangplekken voor personen met verward 

gedrag in de regio Noord- en Oost-Gelderland is een kwalitatief 

onderzoek verricht. Er zijn 44 professionals geïnterviewd die 

werkzaam zijn in de domeinen (medische) zorg, maatschappelijke 

zorg, huisvesting en veiligheid. Daarnaast zijn interviews gehouden 

met enkele ervaringsdeskundigen. Er is gezocht naar een goede 

verdeling van de geïnterviewden over de drie sub-regio’s (Noord-

Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek). In de interviews 

is gevraagd naar de huidige praktijk rondom crisis(plekken) en 

tijdelijke opvang van personen met verward gedrag en naar 

knelpunten die worden ervaren. Ook is aan professionals en 

ervaringsdeskundigen gevraagd om na te denken over 

verbetermogelijkheden en/of creatieve oplossingen. Hierbij is hen 

gevraagd out-of-the-box te denken, los van bestaande 

financieringsstromen en systemen, maar denkend vanuit de situatie 

van de persoon met verward gedrag en diens naaste omgeving. 

Steekwoorden zijn: innovatief, flexibel en creatief.  

Het onderzoek is uitgevoerd door drie onderzoekers van het 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. De interviews zijn afgenomen 

aan de hand van een vooraf opgestelde itemlijst (bijlage 1). De te 

interviewen personen ontvingen deze itemlijst voorafgaande aan het 

interview per mail. De meeste interviews zijn telefonisch afgenomen. 

Na afloop van elk interview maakte de onderzoeker een 

gespreksverslag dat per mail werd toegestuurd aan de geïnterviewde, 

zodat hij/zij de inhoud op juistheid kon verifiëren.  De verslagen van de 

interviews zijn samengevat in een verzameldocument. Uit dit 

verzameldocument hebben de onderzoekers gezamenlijk de 

belangrijkste  hoofdlijnen gehaald.  

Gezien de grote diversiteit in organisaties en instellingen plus de grote 

omvang van de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn wij ons ervan 

bewust, dat het inzicht dat wij op basis van dit onderzoek bieden niet 

volledig is.  

Op de werkconferentie van 8 oktober 2018 zijn de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. In de workshops hebben de deelnemers 

vervolgens met elkaar doorgesproken over de ervaren knelpunten en 

verbetermogelijkheden. De verslagen van de verschillende 

workshopsessies zijn te vinden in bijlage 2. 
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3  Respons 
 

In het kader van dit onderzoek hebben wij 39 interviews afgenomen 

met 44 professionals van organisaties die werken met de doelgroep 

personen met verward gedrag (tabel 1). Het betreft organisaties die 

verspreid zijn over de hele regio Noord- en Oost-Gelderland en die 

werkzaam zijn binnen de terreinen: zorg, veiligheid, wonen en het 

sociaal domein. Meestal hebben wij gesproken met hulpverleners of 

professionals, die in de dagelijkse praktijk werken met de doelgroep. 

Soms zijn de interviews gehouden met managers en beleidsmakers. 

Ook hebben wij 5 ervaringsdeskundigen geïnterviewd. 

 

 

Tabel 1: Overzicht geïnterviewde organisaties 

Naam organisatie Aantal 
interviews 

Aantal 
personen 

De Lichtenvoorde 1 1 

Dienst Justitiële Inrichtingen 1 1 

GGD NOG (arrestantenzorg) 1 1 

GGD NOG (Centrale Toegang) 1 1 

GGD NOG (team VIA) 1 1 

GGNet 2 2 

GGZ Centraal  1 1 

Huisarts 2 2 

Icare (PG Team) 1 1 

Ieder1 1 1 

Iriszorg  1 1 

Iriszorg/team VIA 1 1 

IxtaNoa 1 1 

Leger des Heils 1 1 

OmniaWonen 1 1 

Perspectief Zutphen 1 1 

Politie NOG 2 2 

SEH Beatrixziekenhuis 1 2 

SEH Gelre Ziekenhuis 1 2 

SEH Sint Jansdal  1 1 

Sociaal Team/Wijkteam 4 4 

Sociale Raad 1 1 

Stadskamer Doetinchem 1 1 

Stichting Ontmoeting 1 1 

Tactus 2 2 

Trajectum 1 3 

Vangnet Zutphen/Lochem 1 1 

Veilig Thuis 1 1 

Witte Kruis (RAV) 2 2 

Wonion 1 1 

Zorggroep Apeldoorn 1 2 
   

Ervaringsdeskundigen 3 5 

 

De omvang van de onderzoeksgroep is onvoldoende groot om te 

kunnen spreken van een representatief onderzoek. Ook is het 

vanwege de omvang van de onderzoeksgroep niet mogelijk om 

conclusies te trekken op sub-regionaal niveau. De resultaten bieden 

echter wel enig inzicht in de behoefte en beschikbaarheid van 

crisisplekken en tijdelijke opvangplekken. Ook zijn veel knelpunten 

genoemd, waar hulpverleners in de praktijk tegenaan lopen.  

Daarnaast hebben geïnterviewden veel tips, wensen en ideeën 

genoemd, om deze knelpunten op te lossen.  

Deze tips, wensen en ideeën hebben we beschreven achter het 

pictogram met het lampje:  
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4  Resultaten  

4.1   Wie zijn de personen met 
verward gedrag? 

Binnen de organisaties en instellingen die we in dit onderzoek hebben 

gesproken worden alle vier de categorieën personen met verward 

gedrag, zoals die door het landelijk Aanjaagteam in 2016 zijn 

geïntroduceerd, herkend. In figuur 1 staat een aantal voorbeelden van 

personen met verward gedrag die genoemd zijn tijdens de interviews. 

In het midden van deze figuur staan (in de blauwe cirkels) de vier 

categorieën volgens het Aanjaagteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien dat er veelal sprake is van psychiatrische problematiek, dak- 

of thuisloosheid, verslaving, dementie of een verstandelijke beperking. 

Vaak blijken de personen met verward gedrag al bekend te zijn binnen 

het reguliere zorgaanbod, maar op het moment van een crisis is dit 

vaak niet (meteen) duidelijk. Verder zien we in de voorbeelden dat 

vaak sprake is van dubbeldiagnose-problematiek, zoals 

verslavingsproblematiek in combinatie met psychiatrische 

problematiek of psychiatrische problematiek in combinatie met 

strafrechtelijke problematiek. 

 

Omdat crisissen rondom de doelgroep (evenals de doelgroep zelf) niet 

allemaal onder één noemer zijn te vatten, is er niet één helder 

antwoord te krijgen op de vraag ‘hoe het nu zit met crisisplekken en 

tijdelijke opvangplekken voor personen met verward gedrag?’ Uit de 

interviews komt echter wel een aantal grote lijnen naar voren. 

 

  

Definitie van verwardheid 

Het Aanjaagteam heeft in 2016 een brede definitie van verwardheid 

opgesteld: ”Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) 

verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen 

schade berokkenen. Dit verlies kan eenmalig of chronisch zijn”. 



 

 

7 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Figuur 1: Een aantal voorbeelden van personen met verward gedrag die genoemd zijn tijdens de interviews. In de blauwe cirkels de vier 

categorieën volgens het Aanjaagteam (2016). 



 

 

8 

 

4.2  Crisisplekken en tijdelijke 
opvangplekken 

Wanneer er sprake is van een acute zorgvraag of een crisis rondom een 

persoon met verward gedrag, wordt er doorgaans een melding gedaan 

door een professional, een burger of de persoon zelf. Het is afhankelijk 

van de aard van de verwarring en de typering van de problematiek 

waar deze melding binnenkomt. Dat kan de meldkamer zijn, maar ook 

bijvoorbeeld de huisarts, een sociaal wijkteam, een woningcorporatie 

of een zorgorganisatie. Het is ook afhankelijk van de aard van de 

verwarring en de problematiek hoe snel er geacteerd wordt. De 

definitie van ‘acuut’ verschilt per organisatie. 

 

Als een hulpverlener met de persoon met verward gedrag in contact 

komt, probeert hij/zij meestal eerst inzicht te krijgen in de situatie. 

Soms is een luisterend oor voldoende om de persoon tot rust te 

brengen. Het kan ook zijn dat de verwarde persoon beoordeeld moet 

worden door een psychiater, dat overgegaan moet worden tot 

arrestatie door de politie, dat rustgevende medicatie toegediend moet 

worden, dat een roes uitgeslapen moet worden, etc. Professionals 

zoeken vaak contact met andere hulpverleners voor afstemming en 

ook het netwerk van de cliënt wordt in crisissituaties vaak 

geraadpleegd. Soms is er een crisisplek of een tijdelijke opvangplek 

nodig, waarnaar de professional op zoek gaat.  

 

In dit onderzoek hebben we de crisisplekken en -opvang ingedeeld in 

vier categorieën, die zijn gebaseerd op de achterliggende 

problematiek (psychiatrische problematiek, maatschappelijke en 

psychosociale problematiek, psychogeriatrie en verstandelijke 

beperking). 

 

4.2.1 Crisisopvang bij psychiatrische problematiek 

 

Wanneer er sprake is van verwardheid ten gevolge van 

gediagnosticeerde (acute) psychiatrische problematiek, is de ggz-

crisisdienst aan zet. Mensen komen hier binnen via verwijzers, zoals de 

huisarts, de huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Hulp (SEH), de 

politie of eerstelijnspsychologen. De crisisdienst beoordeelt de 

persoon met verward gedrag en indien er sprake is van een diagnose 

wordt een behandelplan opgesteld. Vaak gaat de persoon daarna weer 

naar huis en/of er wordt ingezet op doorverwijzing en/of ambulante 

behandeling, zoals IHT (24/7 Intensive Home Treatment). Een enkele 

keer is het noodzakelijk dat de verwarde persoon wordt opgenomen. 

Volgens de crisisdiensten is in dergelijke gevallen vrijwel altijd een 

ggz-crisisbed beschikbaar. Als het niet lukt in de eigen regio, dan 

wordt buiten de regio een bed gezocht.  

Verschillende doorverwijzende professionals geven in de interviews 

aan dat zij de crisisdienst goed en snel bereikbaar vinden. Anderen zijn 

minder tevreden over de bereikbaarheid van de crisisdienst. De 

crisisdienst komt alleen in actie, wanneer er sprake is van een 

diagnose, of wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf of zijn 

omgeving. In bijvoorbeeld het geval van een ontregeld psychiatrisch 

probleem zou de crisisdienst de casus weer snel overdragen en blijft 

een huisarts er bijvoorbeeld mee zitten. 

Professionals binnen de acute zorg, zoals bijvoorbeeld de 

ambulancedienst en de SEH, vinden dat de crisisdienst niet snel 

genoeg komt. Zij geven aan dat twee uur wachten op de psychiater 

van de crisisdienst (veel) te lang is.  

Het (eventuele) vervoer van een persoon met verward gedrag naar een 

beoordelingslocatie kost soms veel tijd en kan bovendien de veiligheid 

van de ambulanceverpleegkundige in gevaar brengen. Daarom wordt 

de politie soms gealarmeerd om de veiligheid in de ambulance te 

kunnen garanderen. 

 

Eén crisisdienst met één nummer voor acuut psychiatrische 

patiënten/vraagstukken. Bemenst door een psychiater, die de 

beller meteen te woord kan staan. 

 

Het nummer 112 zou een aftakking moeten krijgen naar 

expertise op het gebied van psychische vraagstukken. 

 

Inzet van een psycholance voor vervoer van personen met 

verward gedrag. 

 

 

4.2.2 Crisisopvang en tijdelijke opvang bij maatschappelijke en 

psychosociale problematiek 

 

Verwardheid kan ook ontstaan doordat er sprake is van 

maatschappelijke of psychosociale problematiek. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand van slag raakt door (dreigende) dakloosheid, 

verslavingsproblematiek, huiselijk geweld of als er sprake is van 

chronische psychiatrische problematiek. Meldingen van deze groep 

personen met verward gedrag kunnen binnenkomen bij de 

meldkamer, maar ook bij bijvoorbeeld sociale wijkteams, het Vangnet 

(Zutphen/Lochem), Team VIA (Vangnet, informatie en Advies) 

(Noord-Veluwe), Bemoeizorg (Achterhoek), woningbouwcorporaties 

en andere professionals en instellingen. Professionals die een melding 

binnenkrijgen, maken vaak eerst zelf een inschatting van hoe acuut 

een situatie is. Vervolgens proberen zij -bij een acute situatie- snel 

hulp te bieden. Vaak doen zij dit door samen te werken met andere 

ketenpartners. Veel professionals geven aan een groot netwerk te 

hebben en de sociale kaart goed te kennen.  

 

Soms moet een crisisplek of een tijdelijke opvangplek voor de persoon 

met verward gedrag worden gezocht. Het kan gaan om zeer 

uiteenlopende voorzieningen, bijvoorbeeld een plek in de 
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nachtopvang, een beschermd wonen voorziening of een tijdelijke 

woon- of logeerplek. 

 

Nachtopvang 

Veel professionals die met deze doelgroep werken, geven aan dat er te 

weinig nachtopvangplekken zijn. Ook wordt aangegeven dat de 

nachtopvang voor bepaalde doelgroepen (gezinnen of moeders met 

kinderen, jongeren/jongvolwassenen, mensen met een verstandelijke 

beperking) niet geschikt is. Niet alle gemeenten bieden nachtopvang. 

Als een gemeente geen nachtopvang heeft, moet worden uitgeweken 

naar elders. Inwoners vanuit Zutphen kunnen bijvoorbeeld naar de 

nachtopvang in Deventer of Apeldoorn.  Als de nachtopvang in een 

bepaalde gemeente vol zit, moet ook worden uitgeweken naar een 

andere gemeente. Zo wordt vanuit Harderwijk uitgeweken naar 

Zwolle. Het pendelen van de ene naar de andere gemeente kan een 

belemmering zijn, waardoor de personen in kwestie uiteindelijk niet in 

de opvang terechtkomen.  

 

Meer nachtopvangplekken realiseren 

 

 

Tijdelijke opvangplekken en time-outplekken 

In verschillende interviews is de behoefte genoemd aan tijdelijke 

plekken voor mensen waar de diagnostiek nog niet duidelijk is, maar 

die wel ernstige problemen hebben of in een crisis verkeren. Ook 

worden plekken gemist voor mensen die even een ‘time out’ nodig 

hebben, een plek om tot rust te komen, zodat escalatie voorkomen 

kan worden (met of zonder diagnose, bijvoorbeeld ook voor 

verslaafden). Iemand zou willen pleiten voor ‘toch een bepaalde mate 

van beschermde woonvormen:  woonvormen waar je een x-periode mag 

verblijven om daarmee ruimte te scheppen voor een goede diagnose en 

verwijzing.’ Hierbij wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de 

kwaliteit van dergelijke voorzieningen wordt geborgd. 

Specifiek voor de Noord-Veluwe wordt een aantal keer aangegeven 

dat er te weinig noodopvangplekken en logeerplekken zijn. In de regio 

Midden-IJssel/Oost-Veluwe zijn deze voorzieningen meer voorhanden, 

zoals bijvoorbeeld bij de J.P. van den Bentstichting, het Leger des 

Heils en GGNet. Soms wordt vanuit de regio Noord-Veluwe 

uitgeweken naar één van deze instellingen/organisaties. Uitwijken 

naar noodopvang buiten de regio is duurder voor gemeenten en 

gebeurt daarom alleen als het niet anders kan. De gemeenten in de 

regio Noord-Veluwe sturen aan op het vinden van een plek binnen de 

bestaande voorzieningen en willen geen nieuwe voorziening(en) in het 

leven roepen.  

Volgens verschillende geïnterviewden is de slechte uit- en 

doorstroming een belangrijke reden voor de beperkte beschikbaarheid 

van crisisplekken. 

 

Tijdelijke woon- of logeerplekken realiseren voor mensen 

waarbij de diagnostiek nog niet duidelijk is en van waaruit 

verder gekeken kan worden wat nodig is. 

 

Realiseer respijtvoorzieningen/time-outplekken, zodat 

mensen uit de situatie gehaald worden en daar even een paar 

dagen of weken kunnen verblijven. 

 

 

Beschermd wonen 

Het zoeken naar een plek in een (beschermde) woonvorm neemt vaak 

veel tijd in beslag. Inclusief de indicatiestelling gaan er snel een paar 

weken overheen voordat de huisvesting is gerealiseerd. Soms loopt 

men tegen regio- of gemeentegrenzen aan, wanneer een woonvorm 

wordt gevonden, die in een andere gemeente ligt. Er kan dan een 

probleem met de financiering ontstaan. 

 

Woningen op maat 

Sommige gemeenten stellen tijdelijke woningen beschikbaar voor 

inwoners uit hun gemeente in crisissituaties.  Er bestaan diverse 

bijzondere woonvormen in de regio. In de interviews zijn bijvoorbeeld 

pauzewoningen, TOP-woningen en Wrap-Around-woningen genoemd 

en Housing First: eerst een huis en de rest komt later. 

Door verschillende geïnterviewden in de regio Noord-Veluwe is de 

komst van maatwerkwoningen genoemd. Hiermee worden (mobiele) 

woonunits bedoeld aan de rand van de stad voor personen (met een 

indicatie beschermd wonen of maatschappelijke opvang) die voor 

zware overlast in de omgeving zorgen. Door hen aan de rand van de 

stad te huisvesten wordt de overlast een halt toegeroepen. 

Maatwerkwoningen worden veelal als een goede voorziening gezien, 

maar de realisatie ervan verloopt traag. Het betreft geen 

crisisvoorziening, maar meer maatwerkwoningen zouden volgens de 

hulpverleners wel de doorstroming/uitstroming uit bijvoorbeeld de 

nachtopvang bevorderen.  

 

Realiseer (meer) maatwerkwoningen, zodat de 

doorstroming/uitstroming wordt bevorderd. 

 

   Vaker inzetten op Housing First. 
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4.2.3 Crisisopname, spoedopname of tijdelijk verblijf bij 
psychogeriatrische problematiek 

Wanneer de verwardheid wordt veroorzaakt door psychogeriatrische 

problematiek, kan een spoedopname of tijdelijk verblijf in een 

verpleeghuis noodzakelijk zijn. Voor een crisisopname is een Wlz-

indicatie nodig, die er op het moment van de crisis niet altijd is. Een 

indicatie kan vaak ook achteraf worden gesteld, maar dan dient op het 

moment van de crisis wel duidelijk te zijn dat deze indicatie ook 

daadwerkelijk afgegeven zal gaan worden.  

 

Afhankelijk van het doel van de opname zijn er drie verschillende 

vormen van tijdelijk verblijf in het verpleeghuis (tabel 2). Naast de 

crisisopname (Wlz) zijn  er ook Eerstelijnsverblijfbedden (Zvw) en 

respijtzorg (Wmo). Respijtbedden zijn er om de mantelzorger tijdelijk 

te ontlasten. Nadeel is dat niet alle gemeenten respijtzorg vergoeden 

via de Wmo. Ook zijn (nog) niet alle huisartsen en zorgverleners 

bekend met de respijtzorg in de verpleeghuizen.  

 

 

Tabel 2: Overzicht vormen tijdelijk verblijf in verpleeghuis 

Doel Naam Wet 

Ontlasten van de 

mantelzorger/netwerk rondom de 

cliënt 

Respijtzorg Wmo 

Tijdelijke opname met medische 

zorg, met als doel terugkeer naar 

huis. Geen medische 

specialistische zorg of 

geriatrische revalidatie nodig. 

Eerstelijnsverblijf 

(ELV) 

Zvw 

Tijdelijke opname met medische 

zorg, gebaseerd op Wlz-indicatie 

of als zodanig indiceerbaar 

Crisisopname en 

spoedopname 

Wlz 

Bron: Eindrapportage Effectieve Ouderenzorg in de Achterhoek, Menzis 2017 

 

Wanneer op het moment van crisis niet precies duidelijk is wat er aan 

de hand is, moet eerst diagnostisch onderzoek worden verricht bij de 

patiënt. Vanuit het verpleeghuis en doorverwijzers (zoals de huisarts) 

wordt dit als groot dilemma gezien: de schotten in de financiering van 

de zorg staan de financiering van het diagnostisch onderzoek in de 

weg. Hierdoor wordt er ‘gepingpongd en is onduidelijk waar de patiënt 

thuishoort en valt deze tussen wal en schip’.  Iemand zegt: ‘Het zou mooi 

zijn als een verpleeghuis bijvoorbeeld altijd twee vrije bedden zou hebben 

voor de doelgroep ouderen met verward gedrag’. Maar meteen wordt 

genoemd dat dat in de praktijk niet werkt, omdat personen met 

verward gedrag niet altijd goed passen tussen de andere bewoners.  

 

 

 

 

Een thuiszorgverpleegkundige noemt dat zij bij een crisis soms een 

ELV-opname in een verpleeghuis regelt. Hiervoor is aanmelding via de 

huisarts nodig en dat kost soms het nodige belwerk. Het kost de 

thuiszorg soms ook veel tijd om een beschikbare plek te vinden. 

Meestal is er wel een plek in de buurt, maar soms moet uitgeweken 

worden naar een verpleeghuis verderop. Er wordt een overzicht van 

beschikbare verpleeghuisplekken in de regio gemist. 

 

In de regio Achterhoek is door Zorgverzekeraar Menzis en de 

gemeenten samen het project ‘Effectieve ouderenzorg in de 

Achterhoek’ uitgevoerd. Hierbij zijn de HuisartsenZorg Oost-

Achterhoek, BV Zorg, Het Kennisnetwerk kwetsbare ouderen West-

Achterhoek en het Platform Ouderenzorg Oost-Achterhoek 

betrokken. Vanuit de professionals kwamen signalen over een tekort 

aan tijdelijke verblijfplaatsen in het geval van een crisissituatie 

(Crisisbedden gefinancierd uit de Wlz). Daarnaast leek het zo te zijn 

dat het Eerstelijnsverblijf (Zvw) veel wordt gebruikt, terwijl dit bij 

respijtzorg (Wmo) nauwelijks het geval is 4. 

 

Uit de interviews en bovengenoemd project blijkt dat de sociale kaart 

niet bij alle verwijzers bekend is. Ook komt naar voren dat 

indicatiestelling door sommige cliënten zo lang mogelijk wordt 

uitgesteld, omdat de cliënt en/of diens mantelzorger de situatie of het 

ziektebeeld niet wil erkennen. Ook financiële consequenties kunnen 

eraan ten grondslag liggen dat het aanvragen van een indicatie zo lang 

mogelijk wordt uitgesteld. 

 

Binnen het verpleeghuis weer een crisisafdeling openen waar 

binnen vier weken relatief goedkope zorg geleverd kan 

worden. 

 

Een goed functionerend overzicht of systeem waarin 

beschikbare plekken in verpleeghuizen te vinden zijn. 

 

                                                                                              
4 Eindrapportage Effectieve Ouderenzorg in de Achterhoek, Menzis 

2017 
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4.2.4 Crisisopvang en tijdelijke opvang van personen met 
een verstandelijke beperking 

Verwardheid kan ook voorkomen bij mensen met een (lichte) 

verstandelijke beperking ((L)VB). Zorginstellingen voor mensen met 

een verstandelijke beperking streven ernaar om verwardheid zo snel 

mogelijk om te zetten in een stabiele situatie, meestal in een 

ambulante setting. Er zijn ook crisisbedden en tijdelijke 

opvangmogelijkheden. Deze plekken zijn niet alleen bestemd voor 

inwoners uit de eigen regio, maar ook van ver daarbuiten. Uit de 

interviews is weinig informatie naar voren gekomen over de 

beschikbaarheid van crisisplekken voor deze doelgroep. Eén 

organisatie heeft genoemd dat er te weinig plekken zijn. 

 

Net als bij de crisisopvang voor personen met psychogeriatrische 

problematiek is de financiering van de opvang voor de (L)VB- 

doelgroep erg ingewikkeld: ‘Vaak wordt er eerst discussie over 

financiering gevoerd voordat er hulp/zorg geboden kan worden, dat moet 

andersom’. Ook wordt aangegeven dat de LVB-doelgroep slecht bij 

andere organisaties terecht kan, omdat de juiste benaderingswijze 

daar vaak ontbreekt.  

 

Het goed en snel regelen van zorg, begeleiding, huishoudelijke zorg, 

etc. in de ambulante setting vraagt veel tijd van de zorginstellingen. 

Het bewegen op het snijvlak van Wmo-, Wlz- en Zvw-verzekerde zorg, 

maakt dit soms extra lastig. Ook wordt bij deze doelgroep vaak veel 

gevraagd van het persoonlijke netwerk rondom de cliënt. 

 

4.3 Knelpunten rondom crisisplekken 
en tijdelijke opvang van personen 
met verward gedrag 

Uit het onderzoek kwamen op diverse thema’s knelpunten naar voren 

die professionals in de zorg in hun zoektocht naar crisisopvang voor 

personen met verward tegenkomen. In deze paragraaf worden deze 

knelpunten per thema beschreven. 

 

Complexe meervoudige problematiek 

Regelmatig is er bij personen met verward gedrag sprake van 

meervoudige problematiek, bijvoorbeeld een combinatie van 

psychiatrische problemen met een verslaving of een combinatie van 

een verstandelijke beperking met het plegen van een delict.  

Het vinden van hulp of een (tijdelijke) opvangplek voor personen met 

complexe multi-problematiek is volgens veel geïnterviewden lastig. Zo 

is verslaving genoemd als een contra-indicatie voor bepaalde 

opvangplekken. Als het gaat om bijvoorbeeld acuut verwarde 

ouderen, ‘dan moet er wel een vleug psychiatrie aanzitten of gevaar voor 

veiligheid, anders kunnen ze niet bij ons [crisisdienst ggz] terecht’. En 

wat betreft de LVB-doelgroep wordt genoemd dat het bij reguliere 

instellingen vaak ontbreekt aan deskundigheid, waardoor het voor 

deze mensen vaak lastig is om binnen de reguliere zorg opgenomen te 

worden.  

Schotten in de (financiering van de) zorg maken hulpverlening in het 

geval van gecombineerde problematiek dus lastig.  

 

Meer opvangplekken realiseren voor mensen met 

meervoudige problematiek. 

 

Realiseren van (meer) sociale pensions voor mensen met 

verslavingsproblematiek.  

 

Zorgen voor kleinschalige woonvormen voor bijzondere 

mensen, waar ze meer intensieve hulp of multidisciplinaire 

behandeling kunnen krijgen. 

 

 

 

Samenwerking tussen organisaties 

Een aanzienlijk deel van de geïnterviewden is tevreden over de 

samenwerking en afstemming met andere organisaties, instellingen 

en gemeenten. Zij hebben een goed netwerk, er zijn korte lijnen en ze 

weten elkaar te vinden. Hierdoor kunnen zij makkelijker en sneller 

zaken regelen. Aan de andere kant noemt een enkeling hiervan ook de 

kwetsbaarheid: doordat er veel afhangt van individuele medewerkers 

en hun netwerk, is het lastig om iets te regelen als een persoon 

wegvalt. Soms geven professionals aan dat er nog teveel gewerkt 

wordt vanuit verschillende domeinen: organisaties stellen dan niet 

altijd het cliëntbelang boven hun eigen organisatiebelang en 

vertrouwen elkaar onvoldoende om tot oplossingen te komen.  

‘Psychiatrische patiënten die verslaafd zijn aan alcohol of drugs, dat is 

lastig. De politie neemt ze niet altijd mee, de psychiatrie wil ze niet, naar 

de SEH is niet nodig, dan zit ik er dus mee. Waar moet ik dan wel heen?’ 

(Ambulancedienst) 

 

Samenwerking wordt soms bemoeilijkt doordat partijen uit 

verschillende werkvelden komen. Elke organisatie heeft een eigen 

cultuur en taal en dit leidt soms tot verwarring of frustratie. Zo 

bestaan er bijvoorbeeld verschillende definities van spoed: voor de 

ambulancedienst is dit 10 minuten, terwijl dit bij een ggz-instelling een 

paar uur kan zijn. Dat de crisisdienst dan soms pas na enkele uren 

komt, kan voor andere partijen frustrerend zijn.  

 

Er worden ook verbetermogelijkheden voor samenwerking gezien:  
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Verbeter de samenwerking tussen sociale wijkteams en 

specialisten uit de ggz en andere zorginstanties. Dit bevordert 

het op tijd inschakelen van hulp en voorkomt dat er ‘te lang 

wordt doorgemodderd’.  

 

Verbeter de directe bereikbaarheid van hulpverleners, 

bijvoorbeeld door het gebruik van een crisiskaart door 

kwetsbare personen. Op de crisiskaart staat wat er tijdens 

een crisis wel en niet gedaan kan worden en met wie contact 

moet worden opgenomen.   

 

Gegevens delen 

Professionals geven aan dat het delen van informatie met andere 

hulpverleners noodzakelijk is om goede hulp aan personen met 

verward gedrag te kunnen bieden. De meeste professionals delen dan 

ook gegevens in het belang van cliënten en verantwoorden dit vanuit 

goed hulpverlenerschap. Het hebben van een goed netwerk, 

persoonlijke contacten en korte lijnen maakt het uitwisselen van 

gegevens makkelijker. Wel geven verschillende professionals aan dat 

het delen van informatie met andere hulpverleners en instanties de 

laatste maanden soms moeizamer gaat. Dit komt volgens hen door 

angst en onduidelijkheid over de nieuwe privacywet (AVG: Algemene 

verordening gegevensbescherming). Men geeft aan dat dit de 

hulpverlening niet ten goede komt. ‘Dat maakt het werken er niet 

makkelijker op. Je zit er toch voor de cliënt?’. Onder andere in de 

gemeente Zutphen worden professionals geschoold in het 

pragmatisch omgaan met de AVG. 

 

Creëer meer duidelijkheid en bied scholing rondom het delen 

van gegevens: wat kan en mag wel, wat niet.  

 

Financiering  

Vaak bevindt de financiering van de zorg of ondersteuning zich op 

verschillende snijvlakken. Er zijn veel verschillende 

financieringsvormen, zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zvw, maar 

cliënten zijn niet altijd in één vorm te vatten. Regelmatig is door de 

geïnterviewden de behoefte geuit aan containerfinanciering, waarbij 

de schotten tussen de financieringsstromen worden weggehaald. Dit 

bevordert de hulpverlening en levert tijdswinst op. ‘Hulpverlening moet 

niet stagneren door discussie over financiering.’ 

 

Daarnaast is financiering ook afhankelijk van de gemeente waarin de 

cliënt woont. Soms heeft een beschermd wonen voorziening geen 

contract met een gemeente waar de cliënt vandaan komt en dan kan 

de opvang niet worden vergoed.  

 

Er is behoefte aan één geldpot voor ‘out-of-the-box 

alternatieven’. 

 

Gemeente- en regiogrenzen  

Veel organisaties en instanties lopen tegen regio- of 

gemeentegrenzen aan wanneer zij passende hulp of een opvangplek 

zoeken. Al zijn veel crisisplekken in principe ook toegankelijk voor 

mensen van buiten de gemeente, in de praktijk ervaren professionals 

soms dat organisaties en/of gemeenten hier middels nadere 

regelgeving toch beperkingen opleggen. Meestal heeft dit te maken 

met financiering van de zorg en ondersteuning. ‘Als mensen uit een 

andere gemeente komen dan is het lastig om ze in de opvang te krijgen, 

ze worden veel heen en weer gestuurd’. 

Verder wordt genoemd dat als iemand tijdens een crisis buiten de 

eigen regio of gemeente is geplaatst, het lastig kan zijn om iemand 

uiteindelijk weer in de eigen regio onder te brengen. 

 

 

Bureaucratie 

Hoewel niet alle geïnterviewden ‘last’ hebben van bureaucratie, wordt 

een aantal zaken door meerdere geïnterviewden genoemd. Zo is het 

verkrijgen van een indicatie, bijvoorbeeld vanuit de Wlz of Wmo, een 

tijdrovend proces. Vaak duurt het enkele weken voordat een indicatie 

wordt afgegeven en voordat hulpverlening op gang komt. Eén 

geïnterviewde gaf aan dat bij de LVB-doelgroep een Wlz-indicatie 

vaak wordt afgewezen en noemt dit een proces dat ‘erg veel tijd kost 

en weinig oplevert’. Daarnaast geven verschillende hulp- en 

zorginstanties aan dat het veel tijd kost om hulp of een plek te 

regelen; dit heeft deels te maken met onbekendheid met en 

onbereikbaarheid van de juiste hulpverleners en deels met 

wachtlijsten in de zorg. Een ander voorbeeld van bureaucratie is de 

overgang van Jeugdwet naar Wmo. Bij jongvolwassenen (17-jarigen) 

levert dit nogal eens problemen en veel papierwerk op. Ook ex-

gedetineerden lopen tegen bureaucratische problemen aan; zo 

hebben zij een inkomensverklaring nodig voor het huren van een huis, 

en een adres voor het aanvragen van een uitkering.  

 

 

Regievoering 

Veel professionals hebben genoemd dat de samenwerking tussen 

instellingen en organisaties in de afgelopen jaren verbeterd is. Maar er 

worden ook nog steeds drempels ervaren, bijvoorbeeld doordat er 

meerdere financieringsstromen zijn en verschillende werkwijzen 

tussen gemeenten en regio’s. Zeker voor een complexe cliënt zou het, 

volgens sommige geïnterviewden, daarom goed zijn als er een 
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regievoerder wordt aangesteld. Hierbij wordt bijvoorbeeld aan de 

GGD of een (sociaal) wijkteam gedacht. De regievoerder kan de 

verschillende organisaties en instellingen aanmoedigen om elk ‘een 

puzzelstukje’ van de benodigde zorg/ondersteuning aan te leveren. Dit 

betekent wel dat professionals moeten leren om hun eigen organisatie 

soms meer los te laten.  Een regievoerder zou volgens sommigen 24/7 

bereikbaar moeten zijn en in geval van een crisis bij iemand langs 

kunnen gaan, voordat iemand meteen ‘in een systeem’ terecht komt. 

Zo kunnen regievoerders in bepaalde gevallen escalaties voorkomen.  

 

Zorg voor één regievoerder voor elke persoon met verward 

gedrag om de samenwerking en afstemming tussen 

organisaties en hulpverleners goed te laten verlopen. 

 

Zorg voor een regionaal meldpunt maatschappelijke zorg, dat 

24/7 bereikbaar is. Vanuit het meldpunt kan bij een crisis 

meteen contact worden opgenomen met de betreffende 

persoon (of kan hij/zij worden bezocht). 

 

Zorg voor een betere verbinding tussen wijkteam en 

huisarts/POH-er. 

 

 

Generalisten vs. specialisten aan de voorkant  

Bij een aanzienlijk deel van de personen met verward gedrag gaat het 

om complexe, meervoudige problematiek. Vaak zijn deze personen 

bekend in de hulpverlening, bijvoorbeeld bij een wijkteam of in de 

nachtopvang. Diverse professionals gaven aan dat het belangrijk is dat 

juist aan de voorkant signalen kunnen worden opgevangen, als 

situaties uit de hand dreigen te lopen. Zij geven aan dat het belangrijk 

is dat aan de voorkant ook specialisten worden ingezet en niet alleen 

generalisten. Ook geven zij aan dat bij bepaalde zorgaanbieders 

(Wmo) en in de nachtopvang onvoldoende psychiatrische expertise 

aanwezig is. Hierdoor worden cliënten met ernstige psychiatrie soms 

ten oprechte op straat gezet.  

 

Meer specialisten aan de voorkant (bijvoorbeeld in de sociale 

wijkteams) inzetten. 

 

Zorg voor (bij)scholing op het gebied van psychiatrische 

ziektebeelden voor bijvoorbeeld medewerkers wijkteams of 

maatschappelijke opvang. 

 

Eerder opschalen (door sociale wijkteams) wanneer de casus 

te complex wordt. 

 

 

 

 

Inzet politie  

Veel meldingen van personen met verward gedrag komen in eerste 

instantie terecht bij de politie. De politie geeft aan dat op dit moment 

zo’n 20 procent van de politiecapaciteit wordt besteed aan personen 

met verward gedrag. Het gaat hierbij om veiligheid, gezondheid, 

overlast, angst, strafbaarheid, vervuiling etc. Zowel de politie als de 

personen in verwarde toestand zijn lang niet altijd gebaat bij de 

huidige rol van de politie. Zo moet de politie op grond van protocollen 

iemand in de handboeien slaan alvorens in de politieauto te mogen 

vervoeren. Ook komt een deel van de personen met verward gedrag 

nu in een politiecel terecht. Soms is dit niet de juiste plek en dat kan 

een traumatisch effect hebben op de persoon. Een forensisch arts 

(arrestantenzorg) noemt dit probleem van onterechte opsluiting ook: 

‘Als iemand door psychische problemen een Mars steelt, dan valt hij 

onder het strafrecht, terwijl iemand eigenlijk elders geholpen zou moeten 

worden.’ 

 

 

 

 

Triage en verwijzing 

De politie pleit voor een goede triage als er een melding binnenkomt 

over een persoon met verward gedrag. Hierbij zal ten eerste gekeken 

moeten worden naar veiligheid, strafrechtelijkheid en gezondheid. 

Wanneer het enkel om een gezondheidsprobleem gaat, dan is het niet 

aan de politie om in actie te komen. Gaat het om gezondheid met 

daarbij veiligheidsvraagstukken, dan kan de politie meegaan als back-

up, voor het garanderen van de veiligheid. Wanneer er sprake is van 

strafrechtelijke problematiek en/of openbare ordeverstoring dan is de 

politie zondermeer aan zet.    

 

Vanuit de crisisdienst van de ggz wordt geadviseerd om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen zorg en het sociale domein. En hier 

vervolgens naar te (blijven) handelen. ‘Let op dat wat niet in het 

medische circuit kan worden verkregen zich niet gaat verplaatsen naar 

het sociale domein.’ 

Triage en goede verwijzing vragen om een duidelijk overzicht van alle 

mogelijkheden en voorzieningen. Eén van de geïnterviewden vanuit 

de ggz geeft aan dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
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voorzieningen niet is te overzien. ‘Naamvoering van organisaties 

verandert veelvuldig en de wijze waarop sociale/buurtteams werken is 

zowat in elke gemeente anders. Dit vraagt veel tijd van ons.’  

 

Zorg voor een goede triage en toeleiding naar zorg 

 

Na opname terug naar huis 

Tijdens verschillende interviews kwam naar voren  hoe moeilijk het 

kan zijn om bij thuiskomst na een opname de juiste hulp in te zetten, 

waarbij goed wordt afgestemd tussen de diverse betrokken 

organisaties en het eventuele netwerk. Zo is voor een LVB-jongeman 

na een tijdelijke opname met diverse organisaties en zorgaanbieders 

contact opgenomen, voordat uiteindelijk een acceptabele oplossing 

gevonden werd. Een ervaringsdeskundige die na een opname in een 

ggz-instelling naar huis mocht, gaf aan dat dit zonder de intensieve 

hulp van zijn zus niet goed gegaan was. Vanuit de Sociale Raad werd 

het voorbeeld aangedragen van een jonge winkeldief met 

verslavingsproblematiek die na detentie wordt toegeleid naar 

deelname in de samenleving, maar voor wie de geijkte hulp niet werkt. 

Deze voorbeelden laten zien dat goede begeleiding van de persoon 

met verward gedrag na een opname essentieel is om te voorkomen 

dat er opnieuw verwardheid ontstaat. 

 

Zorg dat er voldoende begeleiding is als iemand vanuit een 

intramurale opname weer zelfstandig gaat wonen. Zet in op 

preventieve nazorg.  

 

 

De participatiemaatschappij 

Nederland verandert van een verzorgingsstaat in een 

participatiemaatschappij. Iedere burger kan en mag deel uitmaken van 

de samenleving en draagt naar vermogen bij. Zo wordt vaker ingezet 

op ambulante hulpverlening en op ondersteuning en zorg vanuit de 

naaste omgeving.  

In de interviews geven sommige professionals aan dat zij ambulante 

zorg voor bepaalde doelgroepen niet geschikt vinden en in bepaalde 

gevallen intramurale zorg beter zou zijn. Het gaat dan met name om 

personen met complexe gecombineerde psychiatrische, verslavings- 

en/of LVB-problematiek. 

Sommige geïnterviewden hebben het idee dat het aantal personen 

met verward gedrag uit deze groep toeneemt ten gevolge van 

bezuinigingen in de zorg en vergaande extramuralisering. Ook 

hoorden we signalen van meer verward gedrag bij dementerende 

ouderen, verstandelijk beperkten (eventueel i.c.m. justitiële 

problematiek) en zorgmijders (specifiek werd de groep alleenstaande, 

verslaafde, zorgmijdende vrouwen genoemd).  

 

Meer inzetten op de eigen kracht van burgers vraagt soms een omslag 

in denken. Een geïnterviewde gaf aan dat professionals snel de 

hulpverlenersrol op zich willen nemen, maar dat het de vraag is of dit 

altijd moet. ‘Misschien moeten we accepteren dat niet iedereen te 

helpen is of geholpen moet worden’. 

 

Ook de burgers in de maatschappij moeten leren hoe ze met personen 

met verward gedrag om moeten gaan.  Dit vraagt om voorlichting en 

communicatie over voorvallen die plaats vinden. Zo zien de 

woningcorporaties het belang in van meer openheid en betrokkenheid 

in de actieve (zorg)keten. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun 

verwarde huurders en hun directe omgeving. Zij vinden het 

bespreekbaar maken van de verwardheid belangrijk omdat dit kan 

bijdragen aan acceptatie, tijdig signaleren, begrip en mogelijk zelfs 

ondersteuning vanuit de buurt.  

Ook andere organisaties noemen het belang van het delen van kennis 

en ervaringen over personen met verward gedrag.  

 

De participatiemaatschappij vraagt aan alle medeburgers om 

kennis en begrip over verwardheid. 

4.4 De ervaringsdeskundigen over 
crisisopvang 

Terugkijkend op hun eigen verwardheidscrisis(sen) zijn de 

geïnterviewde ervaringsdeskundigen overwegend tevreden over de 

samenwerking tussen organisaties (zoals het wijkteam, ggz-

organisatie, verslavingszorg en FACT-team). Ook de opvang door 

andere ervaringsdeskundigen wordt positief gewaardeerd. ‘Met z’n 

allen vormen we een veilige haven‘. Als er geen mogelijkheden zijn voor 

contact met lotgenoten, wordt dat gemist. Het ontmoeten en de 

uitwisseling van ervaringen met personen in gelijksoortige 

omstandigheden kan helpen de last van het leven te dragen. 

 

Naast de professionele zorg wordt er ook vaak een beroep gedaan op 

de inzet van de naasten. Uit verschillende interviews komt naar voren 

dat de bereidheid om te ondersteunen bij naasten groot is. Vaak is de 

mantelzorger de steunpilaar en absolute voorwaarde op basis waarvan 
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een persoon met verwardheid nog zelfstandig in de maatschappij kan 

functioneren. Hierbij bestaat het gevaar van overbelasting. 

 

De ervaringsdeskundigen geven aan dat er meer oog en oor zou 

mogen zijn voor de signaleringsfunctie van de directe omgeving van 

personen in verwardheid. Partners, familie en andere naasten 

herkennen vaak heel vroeg de voortekenen van een op handen zijnde 

crisis. Volgens de ervaringsdeskundigen wordt deze signalering niet 

altijd op waarde geschat. Zij zijn soms onzeker over waar zij met hun 

signaal naar toe kunnen en de signalen worden dan ook niet altijd 

opgepakt. 

 

Op het moment dat mensen vanuit een instelling weer naar een 

zelfstandige woonfunctie terugkeren laat de begeleiding volgens de 

ervaringsdeskundigen soms te wensen over. Hierbij gaat het dan om 

de persoonlijke handelingen die men moet verrichten, zoals 

boodschappen doen, administratie regelen, etc. Ook wordt het op tijd 

innemen van de medicatie genoemd: dit wordt gezien als eigen 

verantwoordelijkheid, terwijl soms meer toezicht gewenst zou zijn. 

Het aanvragen van woonbegeleiding of een andere Wmo-voorziening 

vraagt eerst om een indicatie en dat kost tijd. Daarom worden 

patiënten vaak teruggeworpen op zichzelf en hun netwerk.  

Als preventieve optie wordt WRAP genoemd: Wellness Recovery 

Action Plan, een cursus die mensen een instrument in handen geeft 

om het eigen herstel vorm te geven.  

 

Tot slot noemen ervaringsdeskundigen ook dat het belangrijk is dat 

mensen in hun omgeving beter begeleid en geïnformeerd worden over 

het samenleven met mensen met verward gedrag. 

 

 

Betrek vaker de sociale omgeving (o.a. familie, vrienden en 

buren) van personen met verward gedrag: zij zijn belangrijk bij 

het signaleren, begeleiden en ondersteunen.  

 

Luister beter naar ervaringsdeskundigen, omdat zij een 

belangrijke signaalfunctie hebben.  

 

Ervaringsdeskundigen van de verschillende organisaties 

zouden beter kunnen samenwerken.    

 

Zorg ervoor dat kwetsbare mensen weerbaarder/sterker 

worden, bijvoorbeeld met behulp van WRAP (Wellness 

Recovery Action Plan): een cursus die mensen een instrument 

in handen geeft om het eigen herstel vorm te geven. 

 

Rondom de doelgroep dementie is veel aandacht voor 

mantelzorgers. Hoe is dit voor andere doelgroepen, 

bijvoorbeeld de mantelzorgers van ex-gedetineerden?  
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5. Conclusie 
 

In dit onderzoek is gekeken hoe de crisisopvang voor personen met 

verward gedrag is geregeld in de regio Noord- en Oost-Gelderland en 

zijn knelpunten en verbetermogelijkheden geïnventariseerd. Hiervoor 

zijn 44 professionals, die werkzaam zijn in de regio Noord- en Oost-

Gelderland en enkele ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Omdat de 

regio groot is en de doelgroep (personen met verward gedrag) 

veelomvattend, kunnen we niet spreken van een representatief en 

volledig dekkend onderzoek.  

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er veel 

verschillende soorten crisis- en tijdelijke opvangplekken in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland zijn. De meeste plekken zijn bedoeld voor 

een specifieke doelgroep. Uit het onderzoek komt naar voren dat er 

volgens veel professionals te weinig crisisopvangplekken beschikbaar 

zijn. Het vinden van een juiste opvangplek voor een persoon met 

verward gedrag blijkt vooral complex te zijn. Hulpverleners lopen aan 

tegen knelpunten: 

✓ Het vinden van een geschikte crisis- of tijdelijke opvangplek 

bij complexe meervoudige problematiek is lastig door 

schotten in de zorg.  

✓ Samenwerking tussen organisaties wordt soms bemoeilijkt 

doordat partijen in verschillende domeinen werkzaam zijn. 

Elke organisatie heeft zijn eigen taal en cultuur. 

✓ Onduidelijkheid over de privacywet veroorzaakt soms 

angst om tijdens een crisis informatie met andere 

hulpverleners te delen. 

✓ Verschillende financieringsvormen kunnen goede 

hulpverlening in de weg staan, omdat cliënten niet altijd 

binnen één financieringsvorm vallen. 

✓ Opvang buiten de gemeente of regio is niet altijd mogelijk. 

✓ Voor sommige vormen van crisisopvang is een indicatie 

nodig. Als die er op het moment van de crisis niet is, kan dit 

een opname in de weg staan. 

✓ Er ontbreekt een goed overzicht van beschikbare plekken in 

het aanbod in de regio. 

✓ De politie besteedt teveel tijd aan de opvang van personen 

met verward gedrag. Zowel de politie als de personen in 

verwarde toestand zijn hierbij niet gebaat. 

✓ De triage en toeleiding naar de juiste zorg kan beter. 

 

Professionals en ervaringsdeskundigen zeggen daarnaast dat inzetten 

op preventie zinvol is, om zo de behoefte aan crisis- en tijdelijke 

opvangplekken te beperken. 

Zij hebben suggesties en ideeën aangedragen en adviezen 

meegegeven: 

✓ Haal schotten weg tussen de financieringsstromen. Zorg 

voor één geldpot, waardoor hulpverlening niet stagneert en 

out-of-the-box alternatieven mogelijk zijn. 

✓ Realiseer meer (nacht)opvangplekken voor mensen met 

meervoudige problematiek. 

✓ Realiseer respijtvoorzieningen/time-out-plekken voor een 

paar dagen, zodat mensen uit een situatie gehaald kunnen 

worden en een diagnose kan worden gesteld. 

✓ Stel regievoerders aan voor cliënten met complexe 

meervoudige problematiek, om afstemming tussen de 

verschillende domeinen beter te laten verlopen. 

✓ Zet (sneller) specialisten in aan de voorkant, zodat situaties 

minder snel escaleren. 

✓ Zorg voor een betere uit- en doorstroming naar 

beschermde woonvormen en woningen op maat, zodat er 

ruimte ontstaat in de crisisopvang/nachtopvang. 

✓ Zorg voor voldoende adequate toeleiding, hulp en 

ondersteuning als iemand vanuit een (klinische) opname 

terugkeert naar zelfstandig wonen. Zet in op preventieve 

nazorg. 

✓ Leer burgers in de maatschappij hoe ze met personen met 

verward gedrag om moeten gaan. Dit kan leiden tot betere 

acceptatie en tijdig signaleren van verward gedrag door de 

buurtbewoners.  

✓ Heb als professional meer oog en oor voor signalen vanuit 

de naaste omgeving van de persoon met verward gedrag.  

✓ Zorg dat er voldoende mogelijkheden zijn voor 

lotgenotencontact, zodat ervaringsdeskundigen er ook 

voor elkaar kunnen zijn. 
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Bijlage 1. Itemlijst interviews 
 

 
Inleiding  

• Kennismaking 

• Toelichting op het onderzoek 

• Opname van de gesprekken, anonimiteit, tijdsbewaking. 

• Gespreksverslag. Reactie binnen bepaalde termijn, zo nee, akkoord 

 
Beschrijving van 4 casussen 

Voordat we het interview starten willen we je graag vier casussen voorleggen van personen met verward gedrag. Niet iedere professional 

denkt namelijk aan dezelfde soort casuïstiek. Daarom willen we eerst van je weten met welke categorie personen met verward gedrag jij 

in de dagelijkse praktijk te maken hebt. 

 

1 Ontregeld en/of zorgmijdend 

 Kenmerken: 

• Verward gedrag (heeft hier weinig/geen inzicht in) 

• Geen overlast 

• Wel persoonlijk leed (dreigt steeds verder af te glijden) 

 

 Casus 1: 

Vrouw van 57 jaar, borderline en dwangstoornis. Heeft een uitkering, woont in een sociaal-huurappartement. Door haar 

fybromyalgie is zij lichamelijk beperkt. Ze kan het huishouden niet meer aan, maar accepteert geen hulp. Bovendien verzamelt ze 

van alles. Het huis staat tjokvol. Ze leeft tussen de spullen, voor zover daar nog ruimte voor is. Koken doet ze op een buta-

gasstelletje omdat het gas enige tijd geleden is afgesloten. Buren maken zich zorgen en melden dit bij de woningbouwvereniging. 

Mevrouw is echter argwanend naar haar buren, denkt dat zij haar in de gaten houden. Daarom doet zij de deur niet meer voor hen 

open.  

2 Verward (nog beperkt aanspreekbaar/benaderbaar)  

 Kenmerken:  

• Verward gedrag (disfunctioneren overheerst, geen regie over eigen leven, met moeite aanspreekbaar en beïnvloedbaar) 

• Hulp of zorg nodig (kan niet meer zelfstandig meedoen in bredere sociale context) 

• Veroorzaakt overlast 

• Niet (acuut) gevaarlijk voor zichzelf of anderen 

 

 Casus 2: 

Man, 72 jaar, komt oorspronkelijk uit Polen, woont samen met zijn vrouw al 28 jaar in Nederland. De heer heeft Parkinson en 

dementie, wordt verzorgd door zijn vrouw. Mevr. spreekt(met moeite) en verstaat Nederlands maar dhr. is door dementie weer 

helemaal terug in het Pools. 

Het betreft twee bescheiden mensen waarvan de man licht verward is en in zijn bewegingen ernstig wordt geremd. Mevrouw houdt 

haar man voortdurend in de gaten om valgevaar te voorkomen, zij oogt vermoeid. 

Naar buiten gaan lukt bijna niet meer, omdat dit veel spanning geeft. Door de verwardheid en bewegingsremming van dhr. is hij 

sommige momenten niet benaderbaar (agressief) en kan mw. hem niet meer aan. Vooral het wekelijkse bezoek aan de 

fysiotherapeut geeft veel stress. Er zijn buiten huisarts en fysio geen andere hulpverleners in beeld, en er zijn verder ook geen 

aanpassingen/hulpmiddelen aanwezig in/om huis. Zoon heeft aangeklopt bij een welzijnsorganisatie om hulp: een vrijwilliger die af 

en toe bij zijn vader kan worden ingezet, zodat zijn moeder even iets voor zichzelf kan doen. 

 

3 Ernstig verward 

 Kenmerken: 

• Verward gedrag (disfunctioneren op diverse fronten, meestal veroorzaakt door onderliggende ziektebeelden of 
middelengebruik en niet aanspreekbaar/corrigeerbaar) 

• Is eerder in aanraking geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg 

• Veroorzaakt (weinig) overlast  

• Dreigt met toebrengen van schade aan zichzelf of omgeving  
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 Casus 3: 

Een 25-jarige jongeman met een belast verleden, verslaafd (alcohol en drugs) en hij heeft regelmatig psychoses. Heeft tijdelijk (14 

dagen) illegaal gewoond bij een vriend van hem in een dorp in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De man komt uit Haarlem en 

staat daar nog ingeschreven. Toen hij niet meer langer bij zijn vriend kon blijven, is hij gaan zwerven door het dorp. Hij veroorzaakt 

overlast door drank- en middelengebruik en pleegt af en toe een inbraak. Hij geeft aan geen andere contacten te hebben waar hij 

terecht kan / zich veilig genoeg voelt. Hij zoekt een plek om te overnachten en tzt zijn leven weer op de rit te krijgen met een 

woning, inkomen en een opleiding en/of werk.  

Een bezorgde burger heeft contact opgenomen met het sociaal team over deze jongeman. Het sociaal team heeft hem verwezen 

naar een stichting, waar de jongen overdag terecht kan. ’s Nachts kan hij terecht bij de nachtopvang van Iriszorg. Enkele weken 

later belt de bezorgde burger opnieuw dat de jongeman nog steeds over straat zwerft en dat hij niet geholpen wordt/ zich niet 

geholpen voelt. Iriszorg heeft hem verwezen naar Haarlem, omdat hij daar vandaan komt en daar is ingeschreven.  

De jongen is  bang om naar Haarlem terug te gaan. Hij geeft aan dat hij niet alleen over straat durft, omdat hij de neiging heeft om 

voor de trein te springen. Hij heeft geen geld en durft ook niet te reizen met het openbaar vervoer.  

 

4 Zeer ernstig verward 

 Kenmerken: 

• Zeer ernstig verward gedrag (totaal disfunctioneren op allerlei fronten, meestal veroorzaakt door onderliggende 
ziektebeelden of middelengebruik en niet aanspreekbaar/corrigeerbaar) 

• Heeft (forensische) zorg nodig  

• Heeft strafrechtelijke titel 

• Gevaarlijk voor zichzelf en/of omgeving  

 Casus 4: 

Een 37-jarige man, met een persoonlijkheidsstoornis. Voor de delicten die hij vanuit deze stoornis heeft gepleegd heeft hij een 

langdurig tbs-traject doorlopen. Als dat traject afloopt komt hij vrij. Omdat het Openbaar Ministerie zich zorgen maakt wordt hij 

aangemeld bij het Veiligheidshuis. 

Als hij vrij is, is hij niet meer welkom in zijn oude kraakpand en belandt in de nachtopvang. Daar loopt het al snel uit de hand. 

Eenmaal op het politiebureau escaleert de situatie verder en wordt er een IBS geregeld voor een opname bij een ggz instelling tot 

er een meer definitieve plaats gevonden is. Zover komt het niet, want al na vier dagen beëindigt de instelling de IBS vanwege het 

ontbreken van een psychiatrische stoornis. Binnen de instelling bedreigt hij het personeel. Daarvan wordt aangifte gedaan. 

 

* Casuïstiek beschreven aan de hand van informatie van Bert van Putten, Aanjaagteam personen met verward gedrag, Handelingsbank 

en Kafkabrigade. 

 

 

Vragen: 

Dan volgen nu de vragen. Houd in je achterhoofd dat het in dit onderzoek gaat om te achterhalen wat er goed en niet goed gaat ten tijde 

van een crisis, dus wanneer er acuut een crisisplek of tijdelijke opvang/ondersteuning nodig is voor je cliënt. 

 

1. Welk type personen met verward gedrag kom jij in de dagelijkse praktijk tegen? Vergelijkbaar met casus 1, 2, 3 en/of 4? 

2. En noem eens een voorbeeld van een crisis- of acute situatie, waarmee je (weleens) te maken hebt? 

3. Hoe ga je om met situaties rondom deze mensen, wanneer zij acuut tijdelijke opvang/ondersteuning of een (crisis)plek nodig 

hebben? (Doorvragen: Wat doe je zelf? Wanneer heb je hulp van anderen nodig? Wie/welke organisaties zijn dat? Hoe gaat dat? 

Hoe kom je in contact?)  

4. Wat gaat goed? (Doorvragen: Denk hierbij aan de tijd waarbinnen je iets hebt opgelost, de plek of tijdelijke ondersteuning die je 

dan hebt geregeld, de personen met wie je samen hebt gewerkt. Past de oplossing bij de behoefte van de cliënt? Etc.) 

5. Wat gaat niet goed?  

(Doorvragen: Wanneer gaat het niet goed? Specifieke gevallen? Waar loop je dan tegenaan? Wat mis je dan?  

Denk hierbij aan: Bereikbaarheid van personen en organisaties; behoefte en beschikbaarheid van (crisis)plekken en tijdelijke 

opvangplekken; overgang van de ene naar de andere instelling/organisatie; aansluiting van de oplossing op de behoefte van de 

cliënt; elkaars taal niet begrijpen; Financiële beperkingen/financieringsstromen die in de weg zitten; Bureaucratie; 

Privacywetgeving; Regiogrenzen; (Duurzaam) contact houden met de client; contact hebben met zijn/haar naasten; ) 

6. Als je een nieuwe/andere manier van werken kon bedenken, waar denk je dan aan? Wat zou je daar zelf in kunnen betekenen? 

(Doorvragen: Wat zou werken, waaraan heb je behoefte, welke afstemming zou beter moeten, bereikbaarheid van anderen, etc.) 



 

 

20 

 

Bijlage 2. Verslag workshops werkconferentie 8 oktober  
 

 

Op de werkconferentie van 8 oktober 2018 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Ruim 60 vertegenwoordigers van 

organisaties uit de domeinen medische zorg, maatschappelijke zorg, veiligheid, wonen en sociaal domein waren aanwezig.   

Tijdens het tweede deel van de conferentie konden de deelnemers in workshops met elkaar doorpraten aan de hand van vier thema’s. 

Deelnemers konden twee thema’s kiezen.  

Per thema is nagedacht en gesproken over wat goed gaat, wat beter kan en hoe het beter/anders kan. De uitkomsten zijn hieronder 

samengevat weergegeven.  

 

Thema 1. Oplossingen voor kortdurend verblijf  

 

Wat gaat goed? 

- Goede samenwerking tussen ketenpartners 
- Met elkaar willen werken en meedenken aan (creatieve) oplossingen 
- Er zijn voldoende professionals 
- Er is aandacht voor en kennis over het thema 
- Er zijn binnen de ggz voldoende crisisopvangplekken of alternatieven (zoals Intensive Home Treatment (IHT)) 
- Er zijn veel crisis-, tijdelijke opvangplekken en woonmogelijkheden (zoals dag- en nachtopvang, time-outplekken, 

pauzewoningen, TOP-woningen, winterlogeren, etc.) 
- Er is respijtzorg 
- Time-outvoorzieningenproject (TOV / Bed&Break) van centrumgemeente Deventer (Time-out plekken bieden de 

mogelijkheid voor mensen om één tot twee weken tot rust te komen in de beschermende omgeving van een instelling. Dit 
voorkomt dat problemen escaleren en een inwoner uiteindelijk langdurig moet worden opgenomen. Bij de subsidieafspraken 
voor 2018 heeft centrumgemeente Deventer met een aantal zorgaanbieders afspraken gemaakt over het bieden van time-out 
voorzieningen. (betreft gemeenten Deventer, Zutphen, Lochem, Olst-Wijhe en Raalte) 

 

Knelpunten 

- Te weinig crisisopvangplekken, in het bijzonder voor jongeren, gezinnen met kinderen, LVB-ers en mensen met LVB èn 
psychiatrische problematiek  

- Te weinig logeermogelijkheden (bijvoorbeeld een ggz-hotel) 
- Gemis van crisisbed binnen beschermd wonen 
- Te weinig respijtbedden 
- Te weinig plekken waar tijd/mogelijkheid is voor goede inschatting zorgbehoefte/diagnostiek (bij complexe problematiek en 

ouderen) 
- Triage kan beter 
- Belemmeringen bij (snelle) toegang tot de tijdelijke opvang 
- Huisdieren mogen vaak niet mee naar tijdelijke opvangplek 
- Geen duidelijk inzicht in/overzicht van beschikbare plekken 
- Uitstroom is lastig 
- Schotten tussen zorg, regio’s/gemeenten en financiering 
- Organisaties verstaan elkaars taal niet altijd 
- Onduidelijkheid over eigenaarschap: wie neemt de verantwoordelijkheid op zich? 
- Specialisten van de eerste lijn worden soms te laat geconsulteerd 
- Er wordt nog teveel vanuit de organisatie gedacht en te weinig vanuit de persoon met verward gedrag 
- De maatschappij is onvoldoende toegerust om met de doelgroep om te gaan. 

 

Verbetersuggesties 

- Meer soorten tijdelijke woningen creëren (taak gemeenten i.o.m. woningbouwcorporaties). Huisvesting kan 
uitbreiding/verergering problematiek voorkomen. 

- Het netwerk van de cliënt (beter) inzetten: actief contact houden, voorlichting, afstemming 
- Houd aandacht voor (overbelaste) mantelzorgers 
- Uitbreiden van TOV /Bed&Break naar andere delen van de regio NOG. 
- Meer informatie delen en intensiever samenwerken tussen organisaties 
- Duidelijke afspraken maken over wie de regiehouder is 
- Creëer ‘shitplekken’, waar mensen even een uurtje tegen iemand aan kunnen kletsen. 
- Crisiskaart implementeren 
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Thema 2. Samenwerken buiten domeinen en financieringsvormen om  

 

 

Wat gaat goed? 

- Samenwerking tussen organisaties, specifiek genoemd: 
o Tussen gemeenten en zorgaanbieders 
o Tussen vangnet, MDO’s  
o In veiligheidshuizen  
o Tussen gemeenten, lokale Wmo en Centrale Toegang 

- Woningcorporaties en hulpverlening 
- Het gedeelde besef dat veiligheid en zorg meer bij elkaar moeten komen 
- Elkaar kennen en weten te vinden; korte lijnen 
- Werken vanuit het vertrouwen dat het goed komt met de financiering (ervaring vanuit gemeenten Zutphen en Lochem) 
- Bereidheid om mee te denken aan oplossingen buiten bestaande (financierings)kaders 

 

Knelpunten 

- Missen van goede terugkoppeling als mensen na opname weer naar huis gaan 
- Als niet samen met de cliënt een gemeenschappelijk doel wordt opgesteld 
- Elkaar onvoldoende kennen, bijvoorbeeld in de keten: gemeente-woningbouw-politie-zorg 
- Beperkte aansluiting tussen justitieel en sociaal domein 
- Triage kan beter/sneller 
- Onvoldoende crisisplekken 
- Onvoldoende opvangmogelijkheden in de eigen regio 
- Extra lastig een plek te vinden bij gecombineerde problematiek 
- Er is geen overzicht van wat er allemaal is aan crisisplekken en tijdelijke opvangplekken 
- Financiering is complex 
- Er wordt te vaak eerst naar de financiering gekeken en dan pas naar de zorg/de cliënt 
- Te veel schotten in de zorg/financiering, ook tussen gemeenten/regio’s 
- Starre houding CIZ 
- Te weinig lef. Hulpverleners benutten te weinig ruimte/mogelijkheden om buiten de kaders te denken. 
- Door negatieve ervaringen bij plaatsing voordat financiering duidelijk was, ontstaat angst om buiten de kaders te handelen 
- Te weinig benutten van Big Data/cijfers 
- Eén ingang wordt gemist 
- Dilemma’s rondom indicatiestelling en diagnostiek 
- Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden 
- Afstemming tussen Wmo en Centrale Toegang kan beter 

 

Verbetersuggesties 

- Stel de cliënt centraal en geef hem/haar de regie 
- Vraag de cliënt om een vertrouwenspersoon uit eigen kring in te brengen 
- Bied het persoonlijke netwerk ondersteuning (vanuit de professionele organisaties) 
- Zorg dat je de werkwijze van de samenwerkende organisaties kent, leg persoonlijk contact, vergroot je sociale kaart 
- Zorg per gemeente/regio vanuit alle (zorg)instellingen voor één pot geld voor crisisopvang 
- Toon lef: denk en handel buiten de kaders, wees flexibel en creatief als hulpverlener 
- Participeer als zorgprofessional in netwerken 
- Zorg dat duidelijk is wie de regie neemt/moet nemen en wie mandaat heeft 
- Regel financiering eventueel achteraf 
- Zet tijdig expertise (van buiten) in 
- Signaleer en meld knelpunten. Zorg voor een meldpunt waar knelpunten kunnen worden gemeld en van waaruit onderzocht 

wordt bij wie de verantwoordelijkheid ligt of zou moeten liggen (vergelijkbaar met het Advies- en meldpunt Oost-Veluwe) 
- Geef als gemeente uitleg over wat wel en niet kan 
- Vertel als hulpverlener het verhaal aan beleidsmakers en managers, zodat helder wordt waar het knelt 

- Diagnostisch onderzoek moet gemakkelijker beschikbaar zijn 
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Thema 3. Preventie: van crisissignalering naar vroegsignalering  

 

 

Wat gaat goed? 

- Er is meer vertrouwen tussen organisaties 
- De wil om tot verandering te komen is aanwezig 
- De samenwerking tussen ketenpartners en de mogelijkheid tot consultering is verbeterd 
- Er is meer aandacht, kennis en expertise voor/over de problematiek 
- De bewustwording: inwoner zelf meenemen en informeren 
- Er zijn kortere lijnen tussen formele en informele zorg, o.a. bij mogelijke ontsporing 

 

Knelpunten 

- Waar ga je heen met signalen van vroegsignalering en hoe? Wie pakt het op? 
- Onvoldoende lef om niet-pluisgevoel te delen 
- Elkaar onvoldoende kennen, niet goed bij elkaar ‘in de keuken hebben gekeken’ 
- Duidelijk meldpunt ontbreekt 
- Te veel denken in regels en stellingen, bijvoorbeeld informatie niet te durven delen 
- Schotten in de zorg en de financiering 
- Gebrek aan multidisciplinaire, gezamenlijke casusbesprekingen 
- Delen van zorg met huisartsen / behandelaars 
- Monitoring is lastig 
- Ontbreken van snelle screening door een specialist over de soort problematiek (psychiatrie, LVB, en/of verslaving)Gebrek aan 

passende opvangmogelijkheden bij gecombineerde problematiek (bijv. psychiatrie in combinatie met verslaving) 
- Te weinig capaciteit specialist ouderengeneeskunde voor 1e-lijns consultatie 
- Signalen van (dreigende) overbelasting van mantelzorgers niet op tijd omzetten naar actie 
- Ervaringsdeskundigen worden onvoldoende ingezet. Door hen te betrekken kan je bij veel casuïstiek eerder weten wat er aan 

de hand is.  
- Crisiskaart wordt onvoldoende benut 
- Wat bieden gemeenten hun inwoners zodat zij beter met de doelgroep om kunnen gaan 

 

Verbetersuggesties 

- Inzetten van ervaringsdeskundigen bij vroegsignalering 
- Eigen krachtconferenties organiseren 
- Tijdig en sneller delen van relevante informatie 
- Veldwerkers in de wijk  
- Denken vanuit wat je wil bereiken: inwoner centraal 
- Inzet van respijtzorg of alternerend intramuraal verblijf (naast bijv. modulair pakket thuis) 
- Versterken van de regionale/lokale samenwerking: samenwerken in een netwerk 
- Gezamenlijke brede triage om vervolgens adequate inzet te kunnen doen 
- Ontschotten financiering  
- Zoek de doelgroep op in vindplaatsen zoals: koffietafels, supermarkten, kerken en verenigingen 
- Inzetten op gebruik crisiskaart en hulpkaart (en trainingen hierover) 
- Meer gebruik maken van respijtzorg, bijvoorbeeld m.b.v. Toolbox Respijtzorg (Mezzo) 
- Regel preventieve nazorg. De grootste kans op een crisis is als je er al een gehad hebt.  
- Preventief geld storten bij een zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de toegang tot de algemene voorziening 

regieondersteuning (AVR). Er zijn bij de gemeente Heerde een aantal onderaannemers die diensten verrichten in de AVR zoals 
persoonlijke begeleiding of begeleiding in een groep voor mensen die last hebben van (beginnende) dementie, psychische 
klachten of een verstandelijke beperking. 

- Benut het (persoonlijk) netwerk beter voor vroegsignalering (in de gemeente Ermelo loopt een proeftuin) 
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Thema 4. Preventie: voorkomen van terugval  

 

Wat gaat goed? 

- Wijkteams: dichtbij de burger 
- Bij kleinere gemeenten zijn de lijntjes kort 
- Samenwerking tussen woningbouwcorporaties en de zorg: signaleren en korte lijnen 
- FACT-zorg/ggz: regelt totaalpakket  
- Meer aandacht voor preventieve activiteiten: vluchtelingen, pre-conceptie en jeugd 
- Terugvalpreventie is onderdeel van de behandeling middels signaleringskaart en/of crisiskaart (GGNet) 
- Inschakelen ambulante begeleiding gaat redelijk goed 
- Warme overdracht als cliënt over gaat van ene naar andere organisatie 
- Korte lijnen Wmo en Centrale Toegang 
- Tijdige melding MDO-inzetten & indiceren zorg  
- Uitstroom naar beschermd wonen na opname 

 

Knelpunten 

- Grote knip tussen intramurale en extramurale zorg als het gaat om begeleidingsfrequentie en type begeleiding 
- Soms geen opvangmogelijkheden (beschermd wonen) beschikbaar na een behandeling 
- Er zijn te weinig passende woningen inclusief zorg 
- Meer afstemming gewenst in nazorgtraject ex-gedetineerden 
- Doorstroming naar opvang/huisvesting vanuit de daklozenopvang loopt traag 
- Woningbouwcorporatie weet vaak niet wanneer een bewoner weer naar huis komt en kan dan niet meedenken 
- Financiering moet geregeld zijn, voordat zorg kan worden geleverd 
- Schotten in financiering (Wmo – Wlz) 
- Er wordt te weinig ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van burgers 
- Waar kunnen signalen worden gemeld? 
- Ondersteuning richting Wmo, omdat de OGGZ uit de WPG is gehaald 
- Onvoldoende afstemming met eigen netwerk (verwanten, vrienden en ouders) 
- Onvoldoende inzet ervaringsdeskundigen 
- Veel hup/zorg is alleen beschikbaarheid tijdens kantooruren , terwijl daarbuiten vaak meer nodig is 

 

Verbetersuggesties 

- Zorg voor intern opschalen: maak en onderhoud voor elke patiënt een signaleringsplan 
- Inzetten ervaringsdeskundigen om ondersteuning te bieden als cliënt weer naar huis gaat 
- Om terugval te voorkomen moet je weten waar het mis ging 
- Investeren in samenwerking 
- Actief contact leggen met het persoonlijk netwerk en hen betrekken 
- Zorg dat het netwerk voldoende ondersteuning krijgt 
- Geef deze groep een eigen plek in de samenleving 
- Zorg dat je als hulpverlener zichtbaar bent en blijft 
- Inzetten crisiskaarten of signaleringskaarten 
- Laat mensen in elkaars instellingen/organisaties meekijken: dit bevordert warme overdracht 
- Zorg dat de uitstroomconsulent op tijd betrokken wordt (gemeente) 
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Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële 

ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt 

om ingrijpende en verantwoorde keuzes. 

 

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie over 

interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten waarmee 

zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle gevallen praktisch, 

verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken we beleidsmakers 

sterker. 

 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Postbus 3 

7200 AA Zutphen 

088 - 443 37 05 

info@evaluatiebureau.nl 

www.evaluatiebureau.nl 
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