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Geachte Commissielid VWS, 

 

Evenals minister Schippers verwoordt in haar reactie op de tussenrapportage ‘Samen Doorpakken’ 

(d.d. 19 februari), is GGD GHOR Nederland onder de indruk van de resultaten die het Aanjaagteam 

verwarde personen bereikt. In betrekkelijk korte tijd heeft het Aanjaagteam de problematiek rondom 

verwarde personen weten te agenderen en, nog meer dan dat, vele partijen in beweging gekregen 

om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. In aanvulling op de Tussenrapportage ‘Samen 

Aanpakken’ van het Aanjaagteam en de Kamerbrief van minister Schippers, vraagt GGD GHOR 

Nederland aandacht voor: 

 

1. Het belang van een goed georganiseerd voorveld, waardoor preventie en vroegsignalering 

mogelijk is. 

2. Benut de bestaande (zorg)infrastructuur. Gemeenten hebben hier een verantwoordelijkheid die 

al in de Wet publieke gezondheid (Wpg) is geborgd. Een aantal organisaties worden vaak (ook) 

gefinancierd met publieke middelen (zie bijlage 1). Deze infrastructuur is van grote toegevoegde 

waarde om te komen tot een sluitende aanpak rond de problematiek van verwarde personen. 

3. De functie van Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is de wettelijke verbinding tussen zorg en 

veiligheid en ook 24/7-bereikbaar in verband met opgeschaalde zorg (crisis en incidenten). Dit 

biedt kansen voor 24/7-bereikbaarheid in de reguliere zorg. 

4. En tot slot vragen we aandacht voor de psychische gezondheidszorg in het publieke domein: de 

zogenoemde Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Met de borging van deze publieke 

taak in bijvoorbeeld de Wet publieke gezondheid wordt vroegtijdige zorg en hulp aan een zeer 

kwetsbare groep mensen beter geregeld. 

 

Naar de voorkant 

Er is veel aandacht voor de opvang en behandeling van verwarde personen en daarmee 

samenhangend de veiligheid van henzelf en de samenleving. Wij begrijpen dat ten zeerste, gezien de 

impact die een verward persoon kan hebben op de omgeving. Maar wij onderschrijven ook 

nadrukkelijk de conclusie van het Aanjaagteam in zijn tussenrapportage: er moet meer aandacht 

komen voor preventie en vroegsignalering. Om onnodige escalatie naar de Veiligheidsketen te 

verminderen, is het van groot belang dat we meer inzetten op preventie, vroegtijdig ingrijpen en de 

passende ondersteuning bieden, zoals bijvoorbeeld zorg en schuldhulpverlening. Dit sluit aan bij de 
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inzet van gemeenten om zorg en ondersteuning dichtbij de burger te organiseren. Naar onze mening 

zijn daar verschillende mogelijkheden voor en worden deze ook al ontwikkeld en ingezet, enkele 

voorbeelden daarvan vindt u in de bijlage (2) bij deze brief. Overigens mag ook de verbinding tussen 

zorg en veiligheid zeker nog versterkt worden en vooral de verbinding met de sociale wijkteams 

verdient verbetering: zij bevinden zich immers dichtbij de personen waar het om gaat.  

 

Bouwstenen voor de lokale infrastructuur1 

De aanpak van de problematiek rondom verwarde personen betreft grotendeels een publieke taak 

die met publiek geld wordt gefinancierd. Vroegsignalering en kortdurende hulp en begeleiding, de 

OGGz, dichtbij mensen die dat nodig hebben, vraagt om een goed georganiseerd (preventief) 

voorveld. Tijdige toeleiding naar passende zorg en maatschappelijke ondersteuning is van belang om 

escalatie te voorkomen. Dit is een verantwoordelijkheid van gemeenten, die ook wettelijk is geborgd.  

In artikel 2 van de Wet publieke gezondheid staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor 

zowel publieke gezondheidzorg2, als de verbinding tussen publieke gezondheid en reguliere 

gezondheid. Het maken van die verbinding is één van de zaken die van belang is voor een goede 

aanpak van het vraagstuk verwarde personen.  

Bij het opstellen van een plan van aanpak verwarde personen, kunnen gemeenten gebruikmaken van 

een aantal voorzieningen, waarvan een deel door gemeenten wordt gefinancierd, te denken valt aan: 

wijkteams, Veilig Thuis, meldpunten OGGz (vangnet), forensische geneeskunde et cetera (zie bijlage). 

Gemeenten hebben dus de bouwstenen voor een lokale/regionale zorginfrastructuur al in huis. Het 

is nu zaak dat deze infrastructuur verbonden wordt, op een manier die past bij de lokale en/of 

regionale situatie. In de bijlage vindt u een aantal voorbeelden van de manier waarop deze 

onderdelen door gemeenten met elkaar zijn verbonden, ten dienste van de aanpak verwarde 

personen. 

 

Verbinding zorg en veiligheid en 24/7 bereikbaarheid-structuur 

Daar waar de wethouder lokaal bestuurlijk verantwoordelijk is voor de publieke gezondheidszorg, is 

de burgemeester dat voor de veiligheid in de gemeenten. Rondom het vraagstuk verwarde personen 

is het van belang de verbinding tussen beide domeinen te maken. Door het goed regelen van het 

zogenoemde voorveld, waarin voorzieningen vanuit publiek geld worden gefinancierd, kan naar onze 

mening voorkómen worden dat er te grote druk ontstaat op de veiligheidsketen. 

Een verbindende schakel tussen zorg en veiligheid is de functie van de Directeur Publieke 

Gezondheid (DPG), door de wetgever in het leven geroepen om onder meer één gezicht te hebben 

van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen. De reguliere en opgeschaalde 

(crisis)zorg liggen zo dichter bij elkaar. In het kader van die opgeschaalde zorg (de DPG is dan de 

crisismanager voor het gehele zorgveld namens de burgemeester) is de DPG 24/7 bereikbaar, wat 

kansen biedt om ook voor reguliere zorg 24/7-bereikbaarheid te realiseren.  

 

Psychische Gezondheidszorg in het Publieke Domein, de OGGz3  

Het initiatief om te komen met een plan van aanpak voor verwarde burgers ligt bij gemeenten. 

Volgens ons is dat een terechte keuze en wordt deze keuze wettelijk geborgd via artikel 2 van de Wet 

publieke gezondheid. Maar het is ook goed om het beleidsterrein aan te geven waarbinnen de 

                                                           
1 Bouwstenen voor de lokale / regionale infrastructuur, zie bijlage 1. 
2 Met o.a. als functies: preventie, normalisering, de-medicalisering, monitoring, triage, toeleiding naar zorg. 
3 Monitor OGGz-G4: http://www.g4-user.nl/kennisbank/monitor-oggz-g4-2014  
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gemeente deze taak uitvoert. Wij stellen voor om te kiezen voor het domein dat OGGZ wordt 

genoemd: de openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Van oudsher is de OGGz een taak van de 

publieke gezondheidszorg en heeft daardoor een brede verbinding met zowel het maatschappelijke 

als het medische veld. De OGGz richt zich op sociaal kwetsbare mensen (individuen en gezinnen), 

met ernstige problematiek, zoals overlast, vervuiling, verslaving, verwaarlozing en/of ernstige 

psychische problemen. Lokale en regionale OGGz-teams/netwerken bevorderen dat ook deze 

mensen de zorg en hulp krijgen die hen helpt te kunnen functioneren en participeren in de 

samenleving. Zij vragen vaak niet zelf om hulp, maar mijden zorg. 

Het is hierbij nodig op te merken dat de problematiek van verwarde personen verder reikt dan 

psychische/GGZ-problematiek (wel of niet in de publieke ruimte). Vaak gaat het om mensen die 

verward raken doordat zij dementeren, een lichte verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of 

niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, waardoor ze hun ziekte verwaarlozen, bijvoorbeeld diabetes. 

Dit soms in combinatie met ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een individu. Het is van 

belang, niet in de laatste plaats voor de betrokken persoon, dat deze brede scope in beeld blijft. 

Alleen zo is tijdige toeleiding naar de juiste, en dus niet naar de onnodige zorg, mogelijk. 

 

Op dit moment is de OGGz niet als taak in een wet belegd. De sociaal medische zorg, zoals hierboven 

geschetst, dreigt daarmee op de achtergrond te geraken of zelfs te verdwijnen. GGD GHOR 

Nederland pleit ervoor dat te regelen, bijvoorbeeld in de Wet publieke gezondheid. Juist vanwege de 

kwetsbaarheid van de mensen waar het hier om gaat. Daar waar de huidige maatschappelijke focus 

is gericht op zelfredzaamheid van mensen en de inzet van het eigen netwerk (de Wmo), raakt de 

doelgroep van de OGGz buiten beeld. Deze mensen vragen immers niet om hulp of zorg en hebben 

geen eigen netwerk, dat is een kenmerk van deze groep. De OGGz biedt een geneeskundige 

meerwaarde en deze borgen in de Wpg maakt het een publieke taak die uitgevoerd moet worden 

onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

 

Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek en zijn wij bereid op alle onderdelen in deze brief met u 

verder te praten. 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

A.G.M. van de Vondervoort 

Voorzitter GGD GHOR Nederland 
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Bijlage 1 

Bouwstenen voor de lokale/regionale infrastructuur 
Hieronder staat een (ws niet helemaal volledige) opsomming van organisaties die o.i. onderdeel 

uitmaken van de lokale en/of regionale infrastructuur. Het getal erachter verwijst naar de schaal 

waarop deze landelijk is georganiseerd. 
 

 
Zorgketen Veiligheidsketen  

  

Veilig Thuis (25 + 1) Politie (1-10) 

Forensisch (25) Openbaar Ministerie (10) 

Wijk / gebiedsteams (per gemeente 

meerdere) 

ROAZ = Reg Overleg Acute Zorg (10) 

Centra Seksueel Geweld (nu 12) Veiligheidsregio’s (25) 

Veiligheidshuizen (25) Veiligheidshuizen (25) 

Meldpunten / vangnet OGGz (meer 

dan 25) 

Raad voor de Kinderbescherming (10) 

Directeur Publieke Gezondheid (25) Directeur Publieke Gezondheid (25) 

Psych Hulp na ingrijpende 
gebeurtenissen (25) 

 

Ambulancedienst (25)  

Meldkamers  Meldkamers  

24/7 crisisdiensten (25) GGZ  

  

Welzijnsorganisaties (per gemeente)  

Maatschappelijke Opvang  

Beschermd wonen  

FACT / GGZ  

Huisartsen  

Zorginstellingen  

Woningbouwcorporaties  

  

= Financiering via 
gemeenten 
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Bijlage 2 

Selectie uit initiatieven en voorbeelden van benutting van de 

bestaande lokale / regionale infrastructuur 

 
Provincie Noord-Holland: 

1. In de regio Zaanstreek Waterland: Pilot Vroegsignalering OGGZ. Klein, Snel en Samen. Bij 

deze pilot zijn alle acht gemeenten uit het werkgebied betrokken. De aanleiding om de pilot 

te starten was een toename in veiligheidsproblemen met psychiatrische problematiek. Ook 

werd er een toename van overlast in de wijk en verstoring van de openbare orde en 

veiligheid geconstateerd. Er kwamen steeds meer zorgmijders en steeds minder 

bedden/opvolging. Er was al een goede samenwerking tussen de politie van het district 

Zaanstreek-Waterland, de GGZ en de verslavingszorg en de GGD met het meldpunt 

overlast en bemoeizorg (coördinatie). Afgesproken is dat de GGD dagelijks de 

politiemeldingen met code E33 en/of OGGZ 1 ontvangt. Daarbij is iedere 14 dagen overleg 

met het zogenaamde basisteam Zaanstreek en iedere 14 dagen overleg met het zogenaamde 

basisteam Waterland (op het politiebureau). 

 

2.  GGD Amsterdam: voorbeeld van intensieve samenwerking tussen GGD en politie. 

Samenwerking zowel vanuit het vangnet met 24/7 bereikbaarheid met de politie (in 2015 

3.500 acute meldingen door politie) en vroegsignalering van (verborgen) problematiek en 

daarbij, indien nodig samen tegen gaan van overlast in de wijken via wijk GGD’er (in 

samenwerking met wijkagent). De GGD Amsterdam vormt hierbij, namens de gemeente, de 

brug tussen beleid en uitvoering. Naast deze taak 'aan de voorkant' is een recent voorbeeld 

van een taak aan de 'achterkant' de regierol bij het met alle betrokken partners, opzetten 

van een aanpak voor gevaarlijke verwarde personen. Dit als onderdeel van de gemeente 

brede 'sluitende aanpak verwarde personen'. 

 

3. In de regio Kennemerland wordt voor en met de 10 gemeenten vanuit de publieke 

gezondheid de integrale aanpak geregisseerd vanuit de rol van facilitator van het proces. In 

juli is het plan van aanpak klaar. 

 

Provincie Flevoland 
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4. In de regio Flevoland loopt een pilot om te komen tot een integrale aanpak van de zorg voor 

verwarde personen, incl. een (zorg)meldkamer die 24/7 bereikbaar is. 

Het bestuur van GGD Flevoland heeft besloten om stapsgewijs te werken aan de verbetering 

van de bereikbaarheid door middel van een tweetal complementaire opdrachten. Het betreft 

enerzijds het optimaliseren van de bereikbaarheid publieke gezondheidszorg. Het gaat hier 

om het bundelen van de (interne) bereikbaarheid: ambulancezorg, forensische geneeskunde, 

regionaal meldpunt OGGz, Centrum voor Seksueel Geweld. Anderzijds betreft het de start 

van een pilot integrale aanpak van de zorg voor 'verwarde personen'.  

GGD beschikt over verschillende relevante disciplines: regionaal meldpunt OGGz, Beleid & 

Onderzoek, arrestanten zorg, ambulancedienst, meldkamer. GGD heeft relevante cijfers en 

kennis in huis en heeft in deze een coördinerende rol. Belangrijkste hierbij is: verbinden, op 

afstand maar toch dichtbij. Er wordt samengewerkt met GGZ, politie, Leger des Heils, 

verslavingszorg en het ziekenhuis (SEH).  

 

Provincie zuid Holland 

5. In de regio Zuid Holland Zuid zijn verschillende initiatieven vanuit Veilig Thuis. Benutting en 

uitbreiding bestaande infrastructuur. Benutting Meldpunt zorg en overlast. Gedacht aan 

24/7 bereikbaarheid. Afspraken Veilig Thuis en wijkteams over vroegsignalering en 

hulpverlening door Team toeleiding en bemoeizorg (OGGz). Mensen met complexe 

problemen vallen vaak tussen wal en schip. Daarom is het TT&B in het leven geroepen: een 

samenwerkingsverband van Bouman GGZ, De Hoop GGZ, Leger des Heils, Yulius en DGJ 

(GGD). Zij werken intensief samen met onder andere woningcorporaties, politie, huisartsen, 

zorgorganisaties en gemeenten. 

 

6. In de gemeente Rotterdam wordt vanuit de Directie Publieke Gezondheid ingezet op de 

aanpak verwarde personen. Alle organisaties die in de lokale en/of regionale infrastructuur 

zitten, vervullen functies en taken die nauw aansluiten bij de bouwstenen zoals deze door 

het aanjaagteam in de tussenrapportage als handvat wordt gegeven. 

 

De aanpak verwarde personen maakt onderdeel uit van het gemeentelijke MO-

actieprogramma (O)GGZ/Eerder Thuis. 

In dit WMO programma wordt aandacht geschonken aan het voorkomen van 

uitval en het borgen van terugkeer in de wijksamenleving. De aanpak 

verwarde personen kent onderdelen als het inrichten van een 

signaleringsmonitor (O)GGZ, een meldpunt zorg en woonoverlast voor 

burgers (koppelen aan de sociale wijkteams/partners in de 

wijknetwerken/wijkpolitie/GGZ/VB/welzijn), en het uitbreiden van de 

samenwerking tussen politie/Vangnet gemeenten/GGZ (planbare GGZ zorg). 

In de regio is de 24/7 bereikbaarheid van de GGZ en de acute opvang van 

GGZ patiënten geregeld in afspraken tussen politie en GGZ. In principe komt 
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de afspraak er op neer dat de politie 24/7 GGZ patiënten aan kan bieden aan 

de GGZ op een vijftal SEPH locaties (acute opname psychiatrisch ziekenhuis) 

in de regio. Deze afspraak geldt ook voor verwarde personen als de politie. 

van mening is dat het al dan niet tijdelijke verwarde gedrag voortvloeit uit 

een psychische stoornis en de persoon een gevaar of dreiging vormt voor 

zichzelf en/of omgeving.  

In samenspraak met het Regionaal Overleg Ambulancezorg (ROAZ) werken 

de Veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid, de politie 

eenheid Rotterdam en de directie PGW&Z/Rotterdam namens de 

gemeenten aan het vervoer van GGZ patiënten (het concept psycholance 

zoals we dat uit Amsterdam kennen). 

Provincie Gelderland  

7. GGD Gelderland-Midden is nu actief 5/8 bereikbaar voor meldingen over verwarde 

personen. Incidenteel worden we ook buiten kantoortijden benaderd. Intern wordt verkend 

of deze bereikbaarheid verbreed kan worden tot 24/7: expertise op de meldkamer (triage 

acute problematiek en overige), en in het vervolg hierop waar nodig organiseren van 

adequate zorg buiten kantoortijd. 

 

8. GGD Gelderland Zuid trekt het project netwerkontwikkeling psychisch kwetsbare burgers. 

Betrokkenheid GGD bij het dossier: meldpunt bijzondere zorg (bemoeizorg), Veilig Thuis.  

Doelstelling is te komen om het netwerk zorg en veiligheid beter te sluiten en tot een aanpak 

te komen waarin aandacht is voor korte termijn oplossingen, middellange termijn (beter 

organiseren netwerk, meer signaleren en aansluiting en opvang in het voorveld) en lange 

termijn (verbeteren inrichting gemeentelijk en zorglandschap). 

Met de politie wordt de samenwerking breder verkend. 

 

Provincie Groningen 

9. Regio- en stad Groningen: 2 samenwerkingsverbanden 

– ketenzorg acute psychiatrie provincie Groningen: alle ketenpartners betrokken: huisarts, 

doktersdienst, ambulancezorg, meldkamer, GGD, GGZ, verslavingszorg en politie.  

– opvang verwarde personen door stad Groningen: GGZ, GGD, politie, Veiligheidshuis, Wij 

teams en gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 


