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Toelichting
Er wordt landelijk, regionaal en lokaal gewerkt aan een sluitende aanpak van personen met
verward gedrag1. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de
Laarbeekse integrale aanpak van personen met verward gedrag.
Er wordt gestreefd naar een integrale persoonsgerichte aanpak, die aansluit bij de leefwereld
van de persoon met verward gedrag. Preventie en vroegsignalering staan centraal, waarbij
signalen van verwardheid zo snel mogelijk herkend en opgepakt worden. Waar mogelijk heeft
de persoon met verward gedrag regie op .de eigen aanpak. Hieronder wordt verder toegelicht
hoe deze aanpak wordt uitgewerkt.
Preventie, signalering en melden van verward gedrag
Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan adequate preventie, signalering en melding
van verward gedrag:
Preventie en persoonsgerichte aanpak
Door middel van implementatie van het Aanpak Voorkom Escalatie-model (AVE),
wordt gewerkt aan een preventieve, persoonsgerichte aanpak voor mensen met
verward gedrag. Met behulp van dit opschalingsmodel wordt getracht escalatie binnen
casussen te voorkomen, danwel te beëindigen. Voor onze professionals in het team
Sociaal Domein is helder wanneer en waarom zij opschalen. De trainingen AVE (Q4
2018 en Q1 2019) hebben gezorgd voor een professionaliseringsslag.
Trainingen voor herkennen en omgaan met verward gedrag
Er worden voor professionals en vrijwilligers vanuit de regio Peel-Helmond trainingen
geboden om verward gedrag te herkennen en hier adequaat op te handelen.
Consult van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
Vanuit GGZ Oost-Brabant is een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige beschikbaar
die geconsulteerd kan worden door het team Sociaal Domein bij een vermoeden van
of problemen met GGZ-problematiek. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige sluit
ook aan bij het multiprobleem casuïstiek-overleg.

Met personen met verward gedrag worden mensen die grip op hun leven (dreigen te)
verliezen bedoeld, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade
berokkenen. Dit verlies kan eenmalig of chronisch zijn.
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Beoordelen, toeleiding, vervoeren
In een breed samenwerkingsverband op Oost-Brabantniveau wordt gewerkt aan verbeterde
beoordeling, toeleiding en vervoer. Hier komen de volgende projecten uit voort:
Triage en acute opvang
Er zijn in Oost-Brabant vier zogenaamde SPOR’s (spoedeisende psychiatrische
onderzoeksruimte) operationeel waar personen met verward gedrag naar toe
gebracht kunnen worden voor onderzoek. De gemeente Laarbeek is actief in de
regionale werkgroep, waarbinnen gewerkt wordt aan uniformering en afstemming van
de werkwijzen.
Vervoer 24/7
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) werkt aan de inzet van zorgambulances
voor personen met verward gedrag. De uitgangspunten hierbij zijn dat er 24/7
vervoer beschikbaar is voor mensen met verward gedrag, er gespecialiseerd en
adequaat personeel is en de advanced life support (ALS)-ambulances beschikbaar
blijven voor medische spoedritten.
Passend ondersteunen, zorgen of straffen
Er zijn verschillende initiatieven opgestart en doorontwikkeld om mensen met psychiatrische
problematiek in Laarbeek beter te kunnen ondersteunen.
Pilot GZ-psycholoog voor jeugd bij huisartsen
De GZ-psycholoog werkt bij verschillende huisartsenpraktijken en is beschikbaar voor
jongeren met GGZ-problematiek. Door het aanbod van jeugd-GGZ laagdrempelig te
maken wordt escalatie voorkomen.
GGZ in de wijk
Dankzij de inzet van gespecialiseerde GGZ-hulpverleners kan passende zorg geboden
worden aan inwoners met psychiatrische klachten.
Time-out voorziening
Er worden Time-out bedden aangeboden aan mensen die tijdelijk extra hulp nodig
hebben. De voorziening biedt een veilige plek, slaapplaats, eten en drinken en de
mogelijkheid om deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Momenteel wordt
de time-outvoorziening geëvalueerd.
Aandachtspunt: de WvGGZ
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte GGZ in werking, waarmee de mogelijkheden voor
verplichte geestelijke gezondheidszorg worden verbreed. Dit leidt tot een aangepaste rol van
de burgemeester, een meldpunt bij gemeente, onderzoekstaak naar meldingen en gewijzigde
informatiedeling met ketenpartners. Er wordt gewerkt aan de nodige lokale aanpassingen en
scholing van professionals. Meer informatie over de voortgang volgt in september 2019.

Planning
De preventie en persoonsgerichte aanpak in Laarbeek wordt tussentijds geëvalueerd en
bijgesteld. De behaalde resultaten tot nu toe zijn overwegend positief en ook op casusniveau
worden successen behaald. In afstemming met de regio Oost-Brabant en de regio PeelHelmond wordt samengewerkt aan doorontwikkeling en verbetering van de aanpak voor
mensen met verwar gedrag. Dit wordt onder andere gedaan in regionale zorg- en
veiligheidsprojectgroepen van de regio Peel-Helmond. Daarnaast wordt in de regio OostBrabant in de regionale werkgroepen 'WvGGZ/WZD’ en ‘Verward en dan?’ gewerkt aan
regiobrede ondersteuning.
Samenvattend wordt er in de komende periode gewerkt aan:
1. Voorbereiding op implementatie van de WvGGZ;
2. Evaluatie en doorontwikkeling van de Time-out voorzieningen;
3. Trainen van professionele en vrijwillige sleutelfiguren in de gemeente Laarbeek ;
4. Doorontwikkeling van de pilot ondersteuning jeugdpsycholoog bij huisartsen;
5. Afstemming werkwijze SPOR.
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