
Aanpak verward gedrag in de regio Hart van Brabant

Introductie

▪ Kwetsbare mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen
▪ Verward gedrag actueel maatschappelijk vraagstuk
▪ Toename meldingen verward gedrag en ernstige incidenten

geleid tot veel media-aandacht
▪ Op politiek niveau bepaald om goedwerkende aanpak van

verward gedrag op regionaal niveau te realiseren
▪ Probleem: complex vraagstuk en weinig inzicht in de werkende

mechanismen van goede praktijken in de aanpak van verward
gedrag

Wat zijn werkende mechanismen voor het ontwikkelen, borgen, 
monitoren en verspreiden van goede praktijken in de aanpak van 

verward gedrag?

Resultaten

Commitment 3 domeinen→

Methoden

• Casus Regio Hart van Brabant (HvB)
• Kwalitatieve onderzoek om inzicht te krijgen in de werkende

mechanismen van bestaande goede praktijken

Conclusie
• Om complexiteit aan te pakken is goede samenwerking binnen

en tussen zorg-, sociaal-, en veiligheidsdomein essentieel

• Voor het ontwikkelen van goede praktijken is
commitment van partijen en kennisintegratie
vereist

• Voor het borgen en verspreiden is regelmatig
contact en aanpassing aan de omgeving belangrijk

• Voor het monitoren is informatie-uitwisseling
tussen partners rondom de doelgroep van belang

Goede praktijk: Crisisinterventieteam (CIT)
Team dat hulp biedt bij acute en niet-acute crisissituaties

(0-100) en verantwoordelijk is voor niet-acuut meldpunt verward 
gedrag waar hulpverleners en burgers 24/7 kunnen melden

Werkende mechanismen
1.Korte lijntjes GGz 2. Multidisciplinaire samenwerking

3.Expertise zorgdomein

Uitkomsten
1. Vereenvoudiging meldroute 2. Goede samenwerking CIT en
politie 3. Snelle toeleiding

Goede praktijk: Huisartsenmodel
Inzet sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) ter 

ondersteuning van HAP en huisartsen in triage en doorleiding 
personen met verward gedrag

Werkende mechanismen
1. GGZ expertise                                              2. Adaptief leiderschap

3. Goede gesprekstechnieken

Uitkomsten
1. Werkdrukverlaging voor triagisten en huisartsen

2. Continuïteit van zorg
3. Passende bejegening 

Interviews (n=11) Documentenanalyse (n=110)

Regionale projectleider 
verward gedrag HvB

Beleidsdocumenten,
Rapporten, Jaarverslagen

Ontwikkeling - Trekkende rol gemeente
- Multidisciplinair overleg
- Learning partnership
- Structureel overleg
- Experimenteerruimte
- Reflectie & deliberatie
- GGZ expertise

Gezamenlijke 
knelpuntenanalyse, 
kennisuitwisseling 
tussen 0e , 1e en 2e

lijn, subgroepen 
onderscheiden, 
bestaande structuren 
versterken

Borging & 
verspreiding

- Aanpassen aan lokale 
context
- Fysieke samenwerking
- Korte lijntjes partners
- Adaptief leiderschap

Loslaten structuren, 
samenwerken in 
hetzelfde gebouw 
(zorg- en 
veiligheidshuis) 

Monitoring - Informatie-uitwisseling 
tussen partners

Doorzetten meldingen 
van politie naar zorg-
en veiligheidshuis

Werkende mechanismen Uitwerking HvB

‘’Samen met het CIT is er altijd wel een 
oplossing waar iemand met verward 
gedrag naartoe moet, en ze zijn heel 

kundig’’ (politiechef)

‘’Haar [SPV'er] persoonlijkheid die ze 
meeneemt in de gesprekken met patiënten 
geeft hen veel vertrouwen en rust en dat is 

enorm de-escalerend.’’ (huisarts)

Data-analyse: Framework collaborative governance & learning
partnerships 

2 casestudies goede praktijken 

Zorg

Veilig-
heid

Sociaal 
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