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Omschrijving van de toezegging:
15. Rondvraag Samenleving
Mevrouw G. Hardam vraagt naar aanleiding van een artikel in De Stentor over een brand in een
woning nabij STIP te Heerde naar het proces voor meldingen bij de hulpverleningsinstanties over
verwarde personen.
Wethouder Stephan Nienhuis en burgemeester Jan Willem Wiggers zeggen toe dat daarover
schriftelijk informatie van het college volgt met in acht name van de privacywetgeving.
Antwoord:
De situatie van deze inwoner was bekend bij STIP. De zorgprofessionals van STIP hebben conform
de afspraken met ketenpartners gehandeld. Rondom de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) zijn processen ingericht voor verward gedrag. Toch zijn niet alle (crisis) situaties te
voorkomen waarbij complexe problematiek speelt.
De wet verplichte ggz (Wvggz)
Deze wet geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig gevaar
veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er sprake is van verward gedrag zijn er verplichte
vormen van zorg mogelijk. Denk hierbij aan het toedienen van medicatie, medische controles doen
of een opname in een ggz-instelling. Vanuit de Wvggz zijn er twee procedures om te komen tot
verplichte zorg;
1. Crisismaatregel (via de burgemeester bij spoed)
2. Zorgmachtiging (via de rechter)
Proces voor meldingen verward gedrag
Iedere inwoner kan (anoniem) een melding doen van verward gedrag bij het Meld- en adviespunt
Verward gedrag. Voor inwoners van Heerde is dit GGNet. Een triagist van GGNet beoordeelt als
eerste aanspreekpersoon wat er met de melding gebeurt:
• een advies aan melder
• een melding Wet verplichte ggz
• bemoeizorg
• crisis

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

Afhankelijk van de beoordeling wordt een van de bijhorende procedure opgestart. Hier zijn diverse
(zorg)instanties en professionals van STIP bij betrokken.
In Heerde wegen de professionals in elke situatie zorgvuldig af of een psychische stoornis leidt tot
een ernstig nadeel voor de inwoner of de omgeving. Een van onze uitgangspunten hierbij is dat we
inwoners zoveel mogelijk ondersteunen om hun eigen regie te behouden.

/2

2

