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    Factsheet door programmateam continuïteit van zorg 
 
Titel rapport Samen doorpakken 

Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag 
 

Bevat Duiding van het vraagstuk door definiëren en beschrijven 
Handvatten voor de praktijk door inventarisatie van voorzieningen en bouwstenen 
Dieperliggende knelpunten uitlichten door te benoemen 
Perspectieven voor een omslag door gezamenlijkheid te benadrukken 
 

Uitgelicht:  
Doelgroep 

Verschillende categorieen voor mensen die verward gedrag vertonen: 
I. Mensen met verward gedrag, die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen. 
II. Mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn.  
III. Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg.  
IV. Mensen met een strafrechtelijke titel, die (forensische) zorg nodig hebben.  

 
Uitgelicht:  
Triage 

Er zijn grote verschillen bij de regio’s en de gemeenten in de vertaling van het triageproces naar de 
uitvoeringspraktijk. Het Aanjaagteam noteert hoe divers de huidige praktijk is en verwijst voor 
verdieping naar haar onderzoeksrapportage.  
Geconcludeerd wordt dat er overal wel samenwerkingsverbanden zijn, ook tussen de 
Veiligheidshuizen en de zorgprofessionals, maar dat het te vroeg is om van een landsdekkende 
sluitende aanpak te spreken. 
Er is niet één aanpak voor mensen met verward gedrag. Het Aanjaagteam werkt oplossings- en 
actiegericht en wil concrete handvatten bieden aan de praktijk. Bouwstenen geven aan wat minimaal 
nodig is voor een sluitende aanpak. 
 

Uitgelicht: 
Bouwstenen 

Bouwsteen 1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun directe omgeving 
Bouwsteen 2. Preventie en levensstructuur 
Bouwsteen 3. Vroegtijdige signalering 
Bouwsteen 4. Melding 
Bouwsteen 5. Beoordeling en risicotaxatie 
Bouwsteen 6. Toeleiding 
Bouwsteen 7. Passend vervoer 
Bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf 
Bouwsteen 9. Informatievoorziening 
 

Fundamentele knelpunten Perspectieven voor een omslag 
 De systeemwereld is leidend in plaats van de leefwereld 
 Eigenaarschap en (bestuurlijke) verantwoordelijkheid 

zijn onduidelijk 
 Er is sprake van een systeembreuk tussen 

ondersteuning, zorg en veiligheid 
 Er is sprake van verkokering in wet- en regelgeving en 

financieringssystematiek 
 Het nieuwe zorglandschap is complexer geworden 
 Overall regie op zorg- en ondersteuningsinfrastructuur 

ontbreekt 
 Risico- en regelreflex 
 Te veel nadruk op ‘de achterkant’ 
 Complexiteit van en acceptatie door de maatschappij 

 

 Een integrale, persoonsgerichte aanpak 
 Van systeemwereld naar leefwereld 
 Heldere regie en eigenaarschap 
 Preventie en vroegtijdige signalering centraal zetten 

En nu?  De beweging naar een sluitende persoonsgerichte aanpak, met voldoende oog voor het belang van 
de samenleving, vergt een nadere verdieping met de praktijk. Het Aanjaagteam doet aanbevelingen 
aan mensen met verward gedrag, de professionals in de regio en de Rijksoverheid en 
opdrachtgevers. (pagina 21 – 24 van de rapportage) 
Het Aanjaagteam verkeert nu in de verdiepingsfase, waarna een implementatiefase volgt. 
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