
1 
 

      



2 
 

Inhoudsopgave 

Inhoud 
1. Proloog ........................................................................................................................... 3 

2. Inleiding en aanleiding .................................................................................................... 4 

3. De organisatie SWOM .................................................................................................... 5 

4. Het project en werkwijze van de wijk GGZ-er ................................................................. 6 

4.1 Doelgroep .................................................................................................................... 6 

4.2 Werkwijze wijk GGZ-er ................................................................................................. 7 

4.3 Samenwerking met ketenpartners ................................................................................ 8 

4.4 Persoonsgerichte aanpak ............................................................................................. 9 

5. Meldingen, feiten en cijfers ............................................................................................11 

5.1 Meldingen bij de politie ................................................................................................11 

5.2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ................................................................12 

6. Casusbeschrijvingen .....................................................................................................14 

Casus 1 ............................................................................................................................14 

Casus 2 ............................................................................................................................14 

Casus 3 ............................................................................................................................15 

7. Resultaten interviews GGZ ervaringen Montfoort. .........................................................16 

8. Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................17 

9. Epiloog ..........................................................................................................................22 

 Bijlage 1 Infograpics .........................................................................................................23 

Bijlage 2 Flyer wijk GGZ ...................................................................................................24 

Bijlage 3 Interview Zenderstreek .......................................................................................25 

Bijlage 4 Uitgewerkte interviews........................................................................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Proloog 

 

OM wil Montfoorter na ernstige bedreigingen gedwongen op laten nemen 1 

MONTFOORT - Een man uit Montfoort die begin dit jaar zijn buren en medewerkers van een 

supermarkt ernstig bedreigde met een mes, moet opgenomen worden in een goed beveiligde 

psychiatrische kliniek. Dat adviseren deskundigen die de man hebben onderzocht. 

Volgens het Openbaar Ministerie is de kans groot dat de 35-jarige S.T. opnieuw de fout in gaat en 

mogelijk vallen er dan echt slachtoffers. 

DOODBEDREIGING EN DIEFSTAL 

"Ik maak jou dood. Ik ben de generaal, ik kan alles doen en laten. Ik ga je vermoorden met een mes, 

zowel in huis als buiten op straat", zou de man op 12 januari tegen zijn buurman en buurvrouw 

hebben gezegd. Volgens de verdachte was er bij hem voor de deur gespuugd en had hij bij de buren 

aangebeld om te vragen of de buurman dat had gedaan. Verder zou er niets zijn gebeurd. 

 

Dezelfde dag zou de man bij Albert Heijn sigaretten, een beltegoed-kaart en levensmiddelen hebben 

gestolen. Hij zou een medewerker hebben gestompt en zijn mes op een andere medewerker hebben 

gericht. De verdachte zelf had een heel andere versie van het gebeurde. Hij zou de loterij hebben 

gewonnen, maar niet uitbetaald hebben gekregen. En hij zou zijn uitgescholden voor slaaf. Sigaretten 

die hij eerder had gekocht zouden hebben gestonken, daarom was hij teruggegaan en had hij andere 

sigaretten gepakt. 

 

PSYCHOTISCH EN PARANOÏDE 

Het Openbaar Ministerie had al snel door dat er psychisch iets goed mis lijkt met de Montfoorter. Bij 

de zaak is een officier van justitie betrokken die lid is van het verplichte zorgteam van het OM. De 

verdachte is uitgebreid onderzocht door een psycholoog en psychiater die concluderen dat hij 

psychotisch en paranoïde is. De misdrijven in Montfoort zouden hem dan ook niet zijn toe te rekenen. 

 

De deskundigen vinden dat de kans op herhaling groot is als de man niet wordt behandeld. Hij zou 

anderen dan iets aan kunnen doen. Zij adviseren hem niet te vervolgen voor de bedreigingen, maar 

hem gedwongen op te laten nemen in een goed beveiligde kliniek. Sinds vorig jaar heeft de rechter op 

basis van Artikel 2.3 van de Wet Forensische Zorg de mogelijkheid om hiervoor tijdens een 

strafproces een machtiging af te geven. 

Of de man niet verder wordt vervolgd en wordt opgenomen in een kliniek, wordt op 21 juli duidelijk. 

Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. 

 

Bovenstaand artikel werd op dinsdag 28 april 2020 gepubliceerd door RTV Utrecht. Een 

casus waarbij er langere tijd meerdere hulpverleningsorganisatie bij betrokken waren. Hoe 

heeft het zover kunnen komen? Dat is niet eenvoudig uit te leggen. In dit eindverslag komen 

diverse oorzaken aan bod waarin we lokaal, regionaal en landelijk te maken hebben met 

ingewikkelde (zorg) systemen. Laten we naar aanleiding van deze pilot en opgedane 

leerervaring naar een andere benadering gaan over verward gedrag, kwetsbare mensen en 

nieuwe verhoudingen in een samenwerkingsmodel.      

             

 
1 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2041066/om-wil-montfoorter-na-ernstige-bedreigingen-
gedwongen-op-laten-nemen.html 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2041066/om-wil-montfoorter-na-ernstige-bedreigingen-gedwongen-op-laten-nemen.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2041066/om-wil-montfoorter-na-ernstige-bedreigingen-gedwongen-op-laten-nemen.html
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2. Inleiding en aanleiding 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe2 en 

daarmee ook de maatschappelijke aandacht hiervoor. Deze mensen veroorzaken overlast 

maar hebben vooral zorg en ondersteuning nodig. Omdat de omgeving vaak niet weet hoe 

om te gaan met deze personen, worden ze veelal aan hun lot overgelaten met alle gevolgen 

van dien. Om escalatie te voorkomen en wegens gebrek aan directe opvang, worden 

personen met overlast gevend gedrag tijdelijk in een politiecel geplaatst met de code E33, dit 

is bij de politie de term voor inwoner met verward gedrag. Dit is geen gewenste situatie. 

Daarom is het van belang te zorgen voor een sluitende aanpak voor deze personen.  

Dit betekent een sluitende keten, beginnend met de mensen met verward gedrag zelf, het 

zoveel mogelijk voorkomen van problemen en verergeren van situaties, goede vormen van 

beoordeling en passende ondersteuning. 

Om tot zo’n aanpak te komen zijn er zowel landelijk als regionaal projecten opgezet. 

Aansluitend hierop ontwikkelen we een lokale aanpak in de gemeente Montfoort. Daarbij 

staat samenwerking met (lokale) partners centraal waarbij ook aandacht is voor de omgeving 

van de inwoners met verward gedrag. Doel is te komen tot een gezamenlijke inzet op het 

voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast.  Daarbij is met name van 

belang dat de samenwerking tussen zorg en veiligheid wordt gezocht en geborgd. De insteek 

van de aanpak voor personen met verward gedrag is het op de juiste en meest efficiënte 

manier handelen, waarbij integraal gewerkt wordt3.  

 

Gemeente Montfoort heeft gekozen voor een verbindingsofficier om de aard en omvang van 

verward gedrag in beeld te brengen, een integrale aanpak tussen zorg en veiligheid, één 

aanspreekpunt betreffend verward gedrag en GGZ-deskundigheid4.  

De verbindingsofficier is ondergebracht bij welzijnsorganisatie SWOM in de functie van wijk 

GGZ-er en bevindt zich in het lokale sociale team. De wijk GGZ-er is een sociaal 

psychiatrische verpleegkundige die ingeschakeld kan worden om een inschatting van de 

problemen te maken bij personen met verward gedrag. De wijk GGZ-er kijkt wat er aan de 

hand is en kan samen met het sociaal team hulpverlening organiseren. Het netwerk van de 

inwoner wordt betrokken en krijgt handvatten hoe met de situatie om te gaan. Ook kan de 

wijk GGZ-er meedenken in lastige situaties en advies geven. De functie wordt uitgevoerd in 

16 uur per week en het betreft een pilotproject tot juni 2020. Door de coronacrisis is de pilot 

verlengd tot 1 november 2020.  

Deze pilot is tot stand gekomen dankzij financiering van ZonMw en de gemeente Montfoort.  

In dit eindverslag vindt u de resultaten en bevindingen van deze werkwijze. Het verslag is 

opgebouwd aan de hand van de evaluatie pilotproject wijk GGD-er Vught5 en het theoretisch 

kader op basis van het boek “De kwestie verwarde personen” van lector Bauke Koekkoek6. 

  

 
2 https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/4/halfjaarcijfers-personen-met-verward-
gedrag.html 
3 Plan van aanpak personen met verward gedrag Gemeente Montfoort. 2019 
4 Format implementatie wijk GGZ-er Montfoort september 2019 
5 Evaluatie pilotproject De wijk GGD-er Vught juni 2016 
6 Koekkoek B. De kwestie verwarde personen. Houten: LannooCampus 2019 

 

https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/4/halfjaarcijfers-personen-met-verward-gedrag.html
https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/4/halfjaarcijfers-personen-met-verward-gedrag.html
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3. De organisatie SWOM 
 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) is de welzijnsorganisatie 

voor de inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan 

welzijnsactiviteiten, het Steunpunt Mantelzorg en het SWOM DoeMeeHuis, bieden zij onder 

meer binnen het sociaal team de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, Algemeen 

Maatschappelijk Werk en Buurtbemiddeling aan. Daarmee leveren zij een belangrijk aandeel 

in het totale aanbod aan wonen, welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. Gemeente 

Montfoort bestaat uit de stad Montfoort en naastgelegen plaats Linschoten en de gemeente telt 

13.9920 inwoners7.  

 

SWOM heeft in totaal 20 medewerkers en ca. 265 vrijwilligers. De organisatie is 

onderverdeeld in drie teams: Welzijn, Sociaal Team en DoeMeeHuis. De wijk GGZ-er is 

ondergebracht in het Sociaal Team en dit bestaat uit 7 teamleden: 3 Wmo consulenten, 2 

algemeen maatschappelijk werkers, een mantelzorgconsulent en een dementieconsulent.  

 

SWOM was van oudsher een vrijwilligersorganisatie. Na de decentralisaties in 2015, waarbij 

de AWBZ-taken overgeheveld zijn naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is 

bij de SWOM ondergebracht8. Elke gemeente mag zelf beslissen over de organisatievorm en 

positie om de Wmo uit te voeren. Gemeente Montfoort heeft gekozen voor positie van 

opdrachtgever en voert regie op beleid. De SWOM is een zelfstandige organisatie en 

uitvoerder met een multidisciplinair wijkteam. 

 

De kracht van SWOM zit in de verbindingen van maatwerkvoorzieningen naar algemene en 

voorliggende voorzieningen zoals boodschappendienst, aanschuifdiners, autoritten. 

Passende ondersteuning kan op het juiste niveau aangeboden worden. Op- en afschalen is 

binnen de setting mogelijk. Er is een groot aanbod en door de vele vrijwilligers kan er veel 

gerealiseerd worden. Daarnaast zorgt DoeMeeHuis dagelijks voor dagbesteding en 

ondersteuning bij inwoners met werkeloosheid, sociaal isolement, taalachterstand en zowel 

lichamelijke als geestelijke problematiek.  Dankzij dit brede aanbod heeft SWOM een 

duidelijke positie in de gemeente Montfoort.   

 

  

 
7 https://allecijfers.nl/gemeente/montfoort/  
8 https://www.swomontfoort.nl/sites/default/files/SWOM%20meerjarenbeleidsplan.pdf  

Visie  

SWOM vindt dat iedereen in staat moet zijn deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij willen 

creatief inspelen op de lokale behoeften aan sociale ondersteuning. Uitgaande van de eigen kracht 

van de inwoner zorgen onze medewerkers en vrijwilligers voor dienstverlening die tijdig en op maat 

wordt geleverd. Ons motto is: “Iedereen doet Mee”. 

 

https://allecijfers.nl/gemeente/montfoort/
https://www.swomontfoort.nl/sites/default/files/SWOM%20meerjarenbeleidsplan.pdf


6 
 

4. Het project en werkwijze van de wijk GGZ-er 
 

De gemeente Montfoort voert samen met de SWOM het pilotproject de wijk GGZ-er uit en 

hanteert de volgende doelstellingen: 

• De doelgroep personen met verward gedrag in beeld brengen in aard en omvang. 

• Personen met verward gedrag krijgen zo snel als mogelijk de juiste opvang, zorg en 

ondersteuning aangeboden. 

• Heldere samenwerkingsafspraken met politie, sociaal team, woningbouw, huisartsen, 

crisisdienst en zorginstellingen over het terugdringen en voorkomen van overlast door 

verwarde mensen. 

• Komen tot een samenwerkingsmodel in de ketenzorg.  

• Op langere termijn meer inzicht en grip door vroegsignalering, preventie en sluitende 

samenwerking om terugval te voorkomen.  

 

4.1 Doelgroep  

Er bestaan meerdere definities van personen met verward gedrag. In de media wordt 

meestal uitgegaan van de meest in het oog springende groep die een direct gevaar voor 

zichzelf of zijn omgeving is. Wij sluiten aan bij de brede definitie van verwardheid: 

Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico 

aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Dit verlies kan eenmalig of 

chronisch zijn. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen, 

veelal in combinatie met verschillende levensproblemen9.  

Het gaat dus vaak ook om maatschappelijke teloorgang. Verward zijn is niet hetzelfde als het 

hebben van een psychiatrische stoornis. Een deel van de personen met verward gedrag is 

niet bekend bij de GGZ en ontvangt geen ondersteuning. Ook mensen zonder psychische 

stoornis kunnen ‘verward’ zijn, door bijvoorbeeld alcohol- of middelengebruik, een 

verstandelijke beperking of beginnende dementie. Om diversiteit van de groep in beeld te 

brengen heeft het landelijk aanjaagteam10 verwarde personen een indeling gemaakt: 

 

 

Deze indeling laat zien dat de doelgroep divers is en daarmee ook verschillende 

benaderingen nodig heeft. Het gaat daarbij met nadruk niet alleen om de zware doelgroepen, 

maar ook om de eerste twee categorieën. 

 
9 Tussenrapportage aanjaagteam februari 2016 
10 https://vng.nl/artikelen/aanjaagteam-verwarde-personen  

https://vng.nl/artikelen/aanjaagteam-verwarde-personen
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4.2 Werkwijze wijk GGZ-er 

In het begin van het project is er tijd geïnvesteerd in de opbouw van het netwerk. Met name 

met wijkagenten, huisartsen, Altrecht GGZ en het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van 

de GGD regio Utrecht zijn rechtstreekse lijnen gemaakt. Er is gesproken over contactlegging 

en aanmeldingen via telefoon en email.  Daarnaast is via social media en de lokale krant 

diverse aankondigingen over het project in gang gezet.  

In het proces van aanmelding tot aan afsluiting zijn er 5 fases: 

1. Aanmelding 

Verwijzers kunnen bellen en mailen naar de wijk GGZ-er Dit kunnen hulpverleners 

zijn maar ook buurtbewoners, vrijwilligers, winkeliers. In de meeste gevallen wordt er 

telefonisch aangemeld, met name door politie vanwege overlastmeldingen. Bij acute 

(gevaar) problemen zal de wijk GGZ geen onmiddellijke rol hebben maar wordt er 

direct geschakeld met huisarts en crisisdienst. De wijk GGZ krijgt wel melding als het 

een E33 melding betreft en/of bekend is bij de SWOM.  

2. Contactfase  

De wijk GGZ-er kijkt in het klantsysteem van het sociaal team of de aangemelde 

inwoner bekend is bij SWOM en mogelijk al gebruikt maakt van een Wmo voorziening 

of bekend is (geweest). Belangrijk is om aan de verwijzer te vragen of er andere 

hulpverlening betrokken is zoals GGZ of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat 

om inventarisatie van ketenzorg en niet alle hulpverlening is bij de SWOM zichtbaar 

omdat het op een andere manier gefinancierd wordt (Zorgverzekeringswet en Wlz). 

3. Plan van aanpak 

A. De aangemelde inwoner is al in zorg en de desbetreffende zorgpartners/ 

behandelaren worden geïnformeerd over de melding. Er worden afspraken 

gemaakt wie wat kan doen. Belangrijk is om af te stemmen welke 

samenwerkingsafspraken er worden gemaakt en wie de regierol heeft om het 

zorgproces te bewaken.  

B. De aangemelde inwoner is nog niet in zorg, of dit is afgesloten. De wijk GGZ-er 

neemt contact op met de inwoner en schat in of een bezoek alleen of samen met 

iemand nodig is zoals politie of een maatschappelijk werker. Er wordt met 

toestemming van de aangemelde inwoner contact gezocht met de 

omgeving/familie voor informatie en samenwerking. Na inschatting van de 

problematiek wordt er met de aangemelde inwoner zo nodig een plan gemaakt 

over toeleiding naar zorg en ondersteuning.  

4. Ketenzorgafspraken  

Met de ketenpartners die bij de aangemelde inwoner betrokken zijn worden er 

afspraken gemaakt. Belangrijk is om samen te werken over rol en taakverdeling en in 

contact te blijven. Het gaat om integraal werken en het regieproces te bewaken.  

5. Afsluiting 

De hulpverlening kan worden afgesloten als er geen hulp of zorg meer nodig is en/of 

goede afspraken over zijn gemaakt met de aangemelde inwoner en omgeving zorg 

/behandeling is bij een zorgaanbieder. Belangrijk is om met de inwoner zelf en de 

omgeving (buren, familie) als met de keten in contact te blijven om vroegtijdige 

terugval snel op te pakken.  
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Stroomschema proces van aanmelding tot afsluiting: 

   

4.3 Samenwerking met ketenpartners 

De wijk GGZ-er voert de regie na de melding en betrekt alle relevante partijen inclusief met 

de inwoner en de omgeving. Er worden afspraken gemaakt over wie wat doet en de wijk 

GGZ-er bewaakt dit proces. Belangrijk is om in de uitvoering goed te blijven communiceren, 

met name over knelpunten. Zo blijft de voortgang bewaakt en de afstand tussen de 

hulpverleners verkleind. Concrete afspraken zijn nog niet geconcretiseerd door coronatijd en 

hebben nog meer tijd nodig om verder uitgewerkt te worden.  

1. Gemeente Montfoort 

Projectleider van deze pilot en de beleidsadviseurs van sociaal domein en veiligheid 

zijn belangrijke schakels in de sluitende aanpak. Het gaat om samenwerking en snel 

schakelen tussen de beleidsadviseurs van het sociaal domein en veiligheid en de wijk 

GGZ. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De projectleider zorgt voor 

voldoende tijd en ruimte om tot daadwerkelijk goede samenwerkingsafspraken te 

maken.  

2. SWOM  

Het sociaal team van SWOM bestaat uit diverse disciplines zoals maatschappelijk 

werkers, dementieconsulent, mantelzorgconsulent en Wmo consulenten. Zij kunnen 

signalen over zorgelijk en verward gedrag ontvangen en schakelen snel met de wijk 

GGZ. De dementieconsulent heeft specifiek vaker te maken met verward gedrag door 

dementieel beeld. Afstemming over oppakken wordt per casus bekeken.  

 

5. afsluiting 

4. ketenzorgafspraken

3. plan van aanpak

overleg met verwijzer, inzage 
klantsysteem

2. contactfase 

overleg met verwijzer, inzage 
klantsysteem

wel of geen direct gevaar 

1. aanmelding

verwijzer zoals politie, huisarts, 
buren, meldpunt Bezorgd

inwoner

niet acuut 

wijk GGZ

inwoner heeft 
zorg/begeleding

afstemming met 
zorgverlening 

Inwoner heeft geen 
zorg/begeleiding 

(huis)bezoek en 
inventarisatie van hulp en 

zorg

overleg met zorgverlening over 
behandeling en begeleiding en 

continuïteit van zorg 

nazorgafspraken

acuut 

politie 
crisidienst

melding bij 

wijk GGZ-er
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3. Jeugdteam  

Het jeugdteam van de gemeente Montfoort is op hoogte van de wijk GGZ-er en 

vragen soms consulatie over zorgelijk gedrag bij jeugdigen en jongvolwassenen.  

4. Wijkagenten  

Alle meldingen over verward gedrag worden gemeld bij de wijk GGZ-er. De 

wijkagenten zijn de aanspreekpunten voor de wijk GGZ-er. De samenwerking met 

politie is zeer belangrijk omdat zij vooraan in de keten zitten en vaak de eerste 

dienstverleners die te maken krijgen met overlast gevend gedrag of escalerende 

situaties. 

5. Huisartsen  

In de gemeente Montfoort zijn er 4 praktijken en totaal ca. 10 huisartsen. Alle 

huisartsen weten dat er een wijk GGZ bij de SWOM aanwezig is en zijn goed bereid 

tot samenwerking. Er is ruimte voor goed overleg en denken graag mee. 

6. Altrecht  

GGZ-instelling Altrecht FACT team Woerden behandelt en begeleidt mensen met 

ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Er is goed overleg over bekende 

aangemelde mensen of nieuwe aangemelde mensen. Het gaat soms om 

intensivering van de behandeling of overname vanuit aangemelde verwarde 

personen. 

7. Ferm Werk 

Organisatie Ferm Werk is de uitvoeringorganisatie van de Participatiewet en bedient 

314 SW-medewerkers en 1100 bijstand cliënten. Er zijn diverse consulenten 

werkzaam en zijn op de hoogte van de wijk GGZ-er. Veelal van de personen 

ontvangen een uitkering.   

8. Woning coöperaties GroenWest en Woonzorg Nederland 

Met de woonconsulenten zijn praktische werkafspraken gemaakt, zij kunnen direct 

contact opnemen met de wijk GGZ-er bij zorgelijk gedrag en overlast.  

9. Apotheek 

Er is 1 gezamenlijke apotheek voor Montfoort en Linschoten en de medewerkers 

mogen rechtstreeks contact opnemen met de wijk GGZ-er voor advies en consultatie. 

Ook hebben zij een belangrijke signaleringsfunctie als mensen hun medicatie 

ophalen en verward of anders gedrag opmerken.  

10. GGD regio Utrecht: meld- en adviespunt Bezorgd 

Door de GGD is het regionale meld- en adviespunt Bezorgd ingericht voor niet-acute 

situaties. Meldingen over inwoners van de gemeente Montfoort worden door de GGD 

doorgeleid naar de SWOM. De wijk GGZ-er pakt deze meldingen op volgens de in 

4.2 beschreven werkwijze. 

 

4.4 Persoonsgerichte aanpak  

Het sociale domein en het veiligheidsdomein hebben periodiek overleg op persoonsniveau. 

De casussen betreffen zorg- en overlastmeldingen. Wanneer er een inwoner wordt 

aangemeld wordt deze hand de hand van criteria PGA gekenmerkt. Met elkaar worden er 

oplossingen gezocht die leiden tot een persoonsgerichte aanpak (PGA). Op basis van dit 

landelijke convenant11 kunnen partijen met en over de aangemelde casussen praten. Het 

delen van informatie vindt ook hier plaats binnen de kaders van de bestaande regelgeving 

(zoals Wet politiegegevens (WPG) en privacywet (AVG) Elke zes weken vindt er een PGA 

overleg plaats. Dit is de centrale plek waarin veiligheid en sociaal domein elkaar treffen. 

Iedere partij draagt op basis van de eigen expertise en mogelijkheden bij een aan oplossing 

 
11 Privacy reglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak. Taskforce 2019 
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voor een casus. Bij deze overleggen zijn aanwezig: veiligheidsadviseur gemeente 

(secretaris/voorzitter) wijkagent, veiligheidshuis12, Ferm Werk, SWOM, GroenWest 

(voorzitter) en Altrecht GGZ. Zo nodig worden er gasten uitgenodigd die bij de betreffende 

casus betrokken zijn zoals zorgaanbieders Abrona, Kwintes of instanties als SAVE en Veilig 

Thuis.  

 

Om het PGA-overleg efficiënter en effectiever te laten verlopen heeft per maart 2020 de wijk 

GGZ-er de voorzittersrol tijdelijk overgenomen. Dit met name omdat de verbindende 

zorgschakel ontbrak tussen de ketens en er nog geen registratiesysteem was waarin alle 

professionals kunnen werken. Ook spelen er complexe casussen en is het overleg naar elke 

vier weken gegaan. Door deze tijdelijke rol heeft de wijk GGZ-er samenhang gecreëerd en is 

de samenwerking verbeterd. Met name door, tussen de PGA overleggen door, proactief met 

de casussen aan de slag te zijn en te zorgen dat de afspraken daadwerkelijk nagekomen 

worden. Belangrijk is dat iedere professional goed zijn of haar rol kent en de taken in de 

keten duidelijk zijn. Dit bevordert het vertrouwen en hiermee groeit er samenwerking.  

Per juni 2020 is het registratiesysteem PGAx geïmplementeerd en heeft de wijk GGZ-er de 

voorzittersrol teruggeven aan de gemeente. De wijk GGZ-er heeft de regierol en bewaakt het 

integraal werken en verbindt zorg en veiligheid door duidelijke samenwerkingsafspraken te 

bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-
praktijkvoorbeelden/veiligheidshuizen/ 

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/veiligheidshuizen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/veiligheidshuizen/
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5. Meldingen, feiten en cijfers  

 

5.1 Meldingen bij de politie  

In het administratiesysteem van de politie wordt sinds 2011 ‘overlast door een verward 

inwoner’ genoteerd onder de code E33. De politie heeft bewust gekozen voor de term 

‘verward inwoner’ om geen diagnostiek te plegen. De criteria voor een E33 melding zijn 

ruime containerbegrippen en worden niet aan de hand van criteria geregistreerd. Om inzicht 

te krijgen in de aantallen verwarde personen In Montfoort heeft de wijk GGZ-er samen met 

de wijkagent de E33 meldingen van 2019 doorgenomen aan de hand van kenmerken.  

 

In de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 kreeg de politie 19 meldingen waarvan 4 

meldingen dezelfde inwoner is geweest. Onderstaand tabel betreft 16 uitgewerkte meldingen 

op de categorieën: geslacht, leeftijd, psychische stoornis, bekend bij politie en welke inzet is 

geweest. Deze categorieën zijn door de politie gekenmerkt.   

 

Kenmerken  

Geslacht 
Man  
Vrouw 

 
13 
3 

Leeftijd 
0-18 jaar 
18-30 jaar 
30-50 jaar 
50-70 jaar  
70 jaar en ouder 
Onbekend 

 
2 
3 
2 
5 
2 
2 

Psychische stoornis  

Psychose 
persoonlijkheidsproblemen 
Autisme 
Suïcidaliteit 
Verward 
Onder invloed drank 
Onder invloed drugs 
Verslaving 
Dementie 
Verstandelijke beperking 
Agressie 
Stalker  
Weggelopen van huis 

4 
- 
- 
3 
3 
1 
- 
 
2 
- 
1 
1 
1 

Bekend bij politie  
Sprake van agressie 
Bekend bij GGZ 
Crisisdienst ingeschakeld 
Vrijwillige opname  
IBS opname   

11 
6 
6 
3 
1 
1  

Tabel E-33 meldingen 2019 

 

Bovenstaand tabel geeft een poging tot duiding wat er speelt; meer mannen dan vrouwen, 

de leeftijdscategorie 50-70 jaar is iets verhoogd, er speelt bij de meeste mensen een 
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vermoeden/bekend met een psychische stoornis en de meeste mensen zijn al eerder bekend 

geweest bij politie. Een paar kanttekeningen bij deze cijfers: 

1. Dit zijn meldingen van verwarde personen waarbij de politie bij betrokken is en geeft 

geen totaalbeeld van dergelijke incidenten in Montfoort. 

2. Onder deze code vallen geen mensen die onder invloed van middelen zijn, dakloos 

zijn of een suïcidepoging hebben gedaan.  

3. Wanneer iemand met verward gedrag een strafbaar feit pleegt zoals diefstal of 

gewelddadig wordt dit niet als E33 geregistreerd.  

4. De term verwardheid is een breed begrip en wordt in een E33 melding ad-hoc 

toegekend zonder criteria zoals diagnose, handicap of zorgsysteem en dit kan 

spraakverwarring geven.  

5. De E33 meldingen vertellen weinig over wat er precies aan de hand was in de 

situatie.  

Een poging tot duiding van de E33 meldingen is niet eenvoudig. Ook is de vraag hoe de 

meldingen zich verhouden tot sociale en economische factoren zoals armoede, 

laaggeletterdheid, migratieachtergrond, hogere leeftijd, sociale sectorwoningen en 

eenzaamheid. De term verward gedrag en de E33 meldingen zijn hierdoor niet consistent en 

kunnen sneller leiden tot discussie dan duidelijke verklaringen.  

Als we kijken naar verleden en heden: in 2016 en 2017 waren er in de gemeente Montfoort 

13 meldingen. In 2018 totaal 32 meldingen en in 2019 waren er 19 meldingen en in 2020 tot 

nu (15 juli) 2 E33 meldingen.  

5.2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De 

Wvggz heeft de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) 

vervangen. Deze nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te 

bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan13. 

De Wvggz regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. 

De wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo 

lang als noodzakelijk. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter 

tegen zijn wil opgenomen kan worden. 

De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Het gaat daarbij 

onder andere om: 

• De positie van de burgemeester. De In Bewaring Stelling (IBS) is vervangen voor  

een ‘crisismaatregel’, waar andere regels aan verbonden zijn.  

• Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van 

meldingen van familie of betrokkenen over een personen. Heeft deze man of vrouw 

(verplichte) ggz nodig? 

• Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie 

kunnen uitwisselen. 

 

De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben voor gemeenten op een 

aantal vlakken gevolgen: iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te 

doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente 

moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een 

 
13 https://www.dwangindezorg.nl/wvggz  

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz
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‘zorgmachtiging’ (de huidige Rechterlijke Machtiging) bij het OM in gang zetten. Het 

verkennend onderzoek wordt in de gemeente Montfoort uitgevoerd door de GGD Utrecht via 

Meld- en Adviespunt Bezorgd, afgekort het MAB14. Als er géén sprake is van verplichte 

psychische zorg wordt de casus naar het sociale wijkteam van de SWOM overgedragen. Als 

er wel een zorgmachtiging wordt ingezet zal de instelling bij ontslag van een inwoner uit een 

gedwongen opname zorg dragen voor een warme overdracht aan de gemeente. De 

burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies van een 

psychiater een (crisis)maatregel kan opleggen. Daarbij moet hij zo mogelijk de betrokkene 

horen. 

In gemeente Montfoort zijn er per 1 januari 2020 1 melding bij het MAB binnengekomen. 

Daarnaast heeft de burgmeester tot op heden (15 juli 2020) 1 crisismaatregel opgelegd. In 

2019 zijn er in totaal 4 gedwongen opnames (IBS) geweest.   

Samenvattend 2020: de politie heeft tot op heden 2 E33 meldingen geregistreerd.  

Het MAB heeft 1 melding gekregen en 0 verkennende onderzoeken uitgevoerd en de 

burgemeester heeft 1 crisismaatregel opgelegd. Dit zou betekenen dat het goed gaat met de 

GGZ in Montfoort. Stabiele inwoners, geen verwardheid of onrust te bekennen, zelfs in deze 

coronatijd waarbij we vanaf maart in lock down zijn. Maar zijn feiten en cijfers genoeg? In het 

volgende hoofdstuk schrijf ik een aantal casusbeschrijvingen waarbij er wel degelijk 

zorgproblemen zijn, maar niet in bovenstaande cijfers te vangen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.swomontfoort.nl/meld-en-adviespunt-bezorgd 

https://www.swomontfoort.nl/meld-en-adviespunt-bezorgd
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6. Casusbeschrijvingen  
 

De 3 casusbeschrijvingen zijn realistisch maar alle persoonskenmerken fictief gemaakt en 

geanonimiseerd.  

Casus 1  

Leo is 35 jaar en heeft een aantal hulpverleningsorganisaties die via de WMO bij hem 

betrokken zijn. Zij begeleiden hem met wonen, financiën en psychosociale zorg.  Er zijn 

signalen dat het niet goed met Leo lijkt te gaan. Er zijn consulten bij de GGZ gedaan met de 

vraag of mogelijk sprake is van psychiatrie. De GGZ twijfelt en koppelt dit terug aan de WMO 

organisaties en er worden verder geen acties ondernomen. Er worden huisbezoeken gedaan 

en het blijft onduidelijk wat er met Leo aan de hand is. Hulpverlening blijft betrokken maar 

weet niet goed hoe verder.  Er volgt een incident en Leo is door de politie opgepakt.  Leo is 

in detentie uitgebreid onderzocht. Het blijkt dat hij al langere tijd psychotisch en paranoïde is. 

Er is een zorgmachtiging aangevraagd en Leo zal dwangbehandeling gaan krijgen.  

 

 
Ketenoverzicht Leo 

 

Casus 2  

Anja is een vrouw van 48 jaar die begeleiding krijgt via een WMO indicatie. Anja heeft moeite 

met haar zelfzorg, huishouden en financiën. Ondanks de begeleiding maakt de 

woningcoöperatie zorgen vanwege overlast. Politie is hierbij betrokken. Er volgen overleggen 

met diverse instanties waaronder GGZ en GGD. Er wordt een advies opgesteld met een 

aantal interventies. Vervolgens komt er veel onduidelijkheid over de aanpak en regie. Anja 

wilt verder geen hulpverlening en er is onvoldoende grond voor een inbewaringstelling (IBS) 

of rechterlijke machtiging (RM). GGZ zoekt samen met de hulpverlening een ingang voor 

zorg en ondersteuning. Hulpverlening blijft betrokken maar komt niet verder. GGZ ziet geen 

indicatie om de casus over te nemen en zo blijft deze situatie doorgaan. Uiteindelijk volgt er 

een opname via de crisisdienst. Bij de politie is dit geregistreerd als E33. Er volgt een RM. 

De maanden erna blijven er problemen in de thuissituatie. GGZ komt niet verder in de 

behandeling en heeft de casus overgedragen aan een andere hulpverleningsorganisatie, 

deze adviseren beschermd wonen. Anja wilt dit niet. Beschermd wonen kan mogelijk door 

een rechter opgelegd worden mits er een mentor of curator aanwezig is. Er is nog steeds 

geen duidelijkheid wie regie heeft en hoe verder.  

Leo

SWOM

WMO 
X

WMO 
Y

politie GGZ 

Gemeente

partici-

patiewet



15 
 

 

ketenoverzicht Anja 

 

Casus 3  

Robin is een 26 jarige jongen zonder werk of inkomen. Robin heeft een wetsovertreding 

gedaan. Gezien Robin geen strafblad heeft vindt de politie het een zorgelijke situatie. Politie 

meld Robin aan bij het het sociaal team. Er volgt een intakegesprek om te kijken of Robin 

een hulpvraag heeft wat het sociaal team voor hem kan betekenen. Robin heeft een in het 

verleden werk gehad maar dit verliep niet goed. Oorzaak is onduidelijk. Ook is er nog een 

GGZ organisatie bij hem betrokken en heeft diverse diagnoses gehad. Robin wilt graag weer 

werken maar vind het moeilijk om te solliciteren. Hij heeft ook moeite met vertrouwen in de 

hulpverlening. De komende gesprekken richten zich op vertrouwen en werk en inkomen. 

FermWerk heeft een pilot ‘JiP’ en probeert jongeren tot 27 jaar naar onderwijs en/of werk te 

begeleiden. Robin wordt aangemeld en afspraken over BBL opleiding en betaalde werkplek 

met jobcoach. Ook volgen er gesprekken met ouders en de GGZ instelling. 

 

                        
          ketenoverzicht Robin  

 

 

Anja

SWOM

politie 

WMO 

GGZ 
x

woning 
coöperatie 

gemeente

GGZ 
Y

Robin 

politie 

ouders 

SWOMFermWerk

GGZ
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7. Resultaten interviews GGZ ervaringen Montfoort. 
 

In totaal zijn 4 inwoners geïnterviewd die zelf of in hun omgeving te maken hebben gekregen 

met verward gedrag/geestelijke problemen. Het betreft 1 man en 3 vrouwen in de leeftijd 

tussen de 36 en 70 jaar. Deze interviews bevinden zich in bijlage 4. 

Uit de interviews komt een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren: 

 

➢ Opvallend is dat er bij alle geïnterviewden sprake is van een ernstige psychiatrische 

stoornis en behandeling in de specialistische GGZ noodzakelijk was.  

➢ De huisarts is de eerste belangrijke schakel in dit hulpverleningsproces. De huisarts 

bevindt zich in het medische domein en heeft bevoegdheden voor diagnose 

inschatting, starten van medicatie, begeleiding en verwijzing.  

➢ De GGZ biedt behandeling en begeleiding en sluit zo nodig de zorg weer af. Een 

samenwerking met de SWOM / sociaal team en de GGZ is in deze casussen niet 

aanwezig terwijl 2 van de 4  geïnterviewden gebruik maken van de activiteiten van de 

SWOM. De zorg in deze casussen is nog steeds versnipperd. 

➢ Afspraken over nazorg vanuit de GGZ zijn onvoldoende gewaarborgd. Door 

onvoldoende samenwerking met huisartsen, GGZ en het sociaal domein is de kans 

op terugval groot.  

➢ Het ontbreken van kennis en voorlichting over ziektebeelden en signalen als het niet 

goed lijkt te gaan. Het gaat om GGZ expertise in het sociaal domein en in de wijk.  

➢ Schaamte en taboe spelen een belangrijke rol. De geïnterviewden zijn zich bewust 

van hun psychische kwetsbaarheid en vinden het soms moeilijk om erover te praten.  

➢ Naast psychisch herstel is er is ook maatschappelijk en persoonlijk herstel nodig, 

zingeving in het leven. Zoals sociale contacten, wonen en dagbesteding. 

Professionals in het sociaal domein, maar ook familie en naasten, kunnen daar een 

belangrijke bijdrage in hebben. 

Bovenstaande aandachtspunten laten zien dat er nog te weinig verbinding is tussen de GGZ, 

huisartsen en het sociale domein. Tijdens en na de behandeling in de GGZ ligt een grote 

zorgbehoefte op maatschappelijk gebied. Dit vraagt om duidelijke samenwerking tussen de 

professionals om inwoners met GGZ problematiek te helpen bij herstel en voorkomen / 

vroegtijdig signaleren van terugval.  
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8. Conclusies en aanbevelingen  
 

De pilot wijk GGZ begon 1 december 2019 tot 1 juni 2020 en wordt vanwege de coronatijd 

tot 1 november 2020 verlengd. De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar 

begeleiding en zorg bij verward gedrag en een sluitende aanpak in gemeente Montfoort.  

De wijk GGZ-er is actief ingezet bij casussen, heeft samenwerking opgebouwd met 

huisartsen, wijkagenten en betrokken hulpverleners, heeft een actieve rol ingenomen in de 

PGA en heeft gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen. Verder heeft de wijk GGZ-er 

doorzettingsmacht gekregen om in specifieke situaties samen met de ketenpartners tot 

creatieve oplossingen te komen om passende hulpverlening in te zetten. Met deze brede 

inzet is de ketenzorg voor inwoners met verward gedrag beter in beeld gekomen en komen 

we tot de volgende conclusies en aanbevelingen.  

 

Conclusie 1 Er is geen eenduidig profiel van een verward inwoner waardoor 

regierol ontbreekt 

In de casussen die beschreven zijn en vanuit de interviews zien we diverse problematiek 

zoals eenzaamheid, financiële problemen, relatieproblemen, werkeloosheid, geen 

dagbesteding, GGZ problematiek, armoede en immigratie. Vaak is er sprake van meerdere 

en complexe problemen in verschillende leefgebieden tegelijk. Ook betreft het niet allemaal 

E33 meldingen. De bezorgdheid in deze casussen heeft te maken met overlast, contacten 

met politie, woningbouw, buurtbemiddeling. Het algemeen maatschappelijk werk van de 

SWOM is vaak aanwezig in deze complexe situaties. Doordat het niet helder is wat precies 

de totaliteit van de problemen zijn en wie regierol heeft ontstaat er handelingsverlegenheid 

en dit resulteert in gemiste kansen met alle gevolgen van dien zoals opname of dentitie.  

Daarnaast kunnen we concluderen, op basis van de pilotperiode, dat er volgens de cijfers 

van de E33 meldingen en crisismaatregelen zeer weinig ‘officiële verwarde personen’ in 

Montfoort geregistreerd zijn. De cijfers van de politie laten een sterke daling van het aantal 

E33 meldingen zien in 2020. Vanaf maart is Nederland in lock down vanwege de 

coronacrisis. Tot 1 juli 2020 zijn er 2 meldingen binnengekomen. Of er een verband is met de 

lock down maatregelen is nog niet te concluderen. In de loop van het jaar zal blijken of er 

meer zorg- en overlastmeldingen gemeld gaan worden. 

 

 

Aanbeveling 1 Kijken vanuit breder perspectief met preventie, regie en 

doorzettingsmacht   

 

Er is veel discussie over het begrip verward gedrag: te stigmatiserend, waar begint het en 

waar houdt het op, om welke aantallen gaat het, wat is de juiste aanpak en wat is de rol van 

alle betrokken partijen. ‘Verwardheid’ is geen eigenschap is van mensen, maar een oordeel 

over iemands gedragingen en gedachten op een gegeven moment. Het gaat om breder 

kijken naar oorzaken en achtergronden. Door de wijk GGZ-er de regie en doorzettingsmacht 

te geven kan in een vroegtijdig stadium passende ondersteuning worden ingezet over de 

verschillende domeinen heen. De wijk GGZ-er legt daarbij op casusniveau de verbinding 

tussen de ketenpartners, stuurt op een integrale aanpak en zorgt ervoor dat niet alleen de 

inwoner maar ook zijn omgeving betrokken is. Juist bij de meest ingewikkelde casussen zijn 

heldere afspraken nodig om gebrek aan handelingsverlegenheid te voorkomen en een 

stevige samenwerking te verankeren. Verder is het van belang om samen met de 

ketenpartners met de inwoner en zijn omgeving een preventieplan te maken zodat zij weten 

hoe te handelen mocht er sprake zijn van een terugval. 
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Conclusie 2   Integraal werken ontbreekt bij multiprobleemsituaties. 

Bij multi probleem casussen zijn er vaak diverse instanties betrokken zoals het sociaal team, 

WMO zorgaanbieders, de wijkagenten, schuldhulpverlening, woningbouwvereniging, werk en 

inkomensinstantie Ferm Werk. In de casussen zien we personen problemen krijgen, 

vervolgens ontstaan er onder andere schulden, de huur wordt niet meer betaald, er wordt 

overlast gesignaleerd en er ontstaan klachten. Een inwoner heeft dan te maken met diverse 

domeinen:  

• sociaal domein (woningbouw, sociaal team, buurt) 

• veiligheidsdomein (wijkagent, veiligheidshuis, reclassering)   

• medisch domein (huisarts, ziekenhuis, GGZ)  

Ieder domein en iedere organisatie heeft zijn eigen rapportagesystematiek met eigen 

werkwijze, diagnostiek, inzet en voortgang. Met de inwonersgerichte aanpak wordt het 

sociale domein met het veiligheidsdomein verbonden. Op basis van een PGA-convenant 

kunnen hulpverleners met elkaar praten en afspraken maken tot integrale zorg. Maar 

wanneer kwetsbare personen niet aan PGA voorwaarden voldoen vraagt dit een creatieve 

aanpak om met elkaar te praten en samen te werken. De vraag is dan: wie pakt de regie? 

Wie zorgt ervoor dat samenwerkingsafspraken worden nagekomen? Wie houdt toezicht op 

de processen? Tussen de wijkagenten en het sociaal team zijn er korte lijnen en is er 

regelmatig overleg. Afspraken over integraal werken met andere hulpverleners is er nog 

onvoldoende. Hierdoor bouwt elke hulpverlener zijn eigen kaartenhuis voor een cliënt maar 

dat kan ook weer snel instorten door ontbreken van specialistische kennis en integrale 

samenwerking. 

 

Aanbeveling 2 Zet in op integraal werken via de omgekeerde toets 

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet 

en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Binnen het sociaal domein ‘dien je de 

wetgeving na te leven maar wil je dit laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners’. Je 

wilt de inwoner centraal zetten en niet het systeem. Maar door de verschillende problemen 

raken niet alleen burgers maar ook zorgprofessionals de weg kwijt tussen alle wetten. De 

omgekeerde toets15 is een methode die een nieuwe betekenis aan het begrip integraal 

werken geeft. Want met de omgekeerde toets kan je kiezen uit een palet van wettelijke 

mogelijkheden, dwars door alle domeinen heen, en met maar één doel voor ogen: de 

inwoner zo passend mogelijk helpen. Door het toepassen van de omgekeerde toets wordt 

het mogelijk oplossingen te zoeken die passen bij de inwoner en zijn behoeften. Daarnaast is 

het de sleutel tot integraal werken. Een belangrijke belofte van de decentralisatie. De 

omgekeerde toets bestaat uit 4 stappen: in de eerste stap wordt, in overleg met de inwoner, 

gekeken naar het doel (het effect). Bij de tweede stap wordt er gekeken of dit doel in lijn ligt 

met de bedoeling van de wet (de grondwaarde). De derde stap staat in het teken van een 

ethische toets. Bij deze stap wordt er gekeken of het voorgenomen besluit, dat bij stap één 

en twee gevormd wordt, ethisch verantwoord is. De laatste en vierde stap toetsen het 

voorgenomen besluit aan de geldende wetgeving. 

De omgekeerde toets kan in de complexe casuïstiek helpen om tot integrale, creatieve 

oplossingen te komen zonder dat de wetten in de weg staan of bepalend zijn.  De wijk GGZ-

er kan hierin een cruciale rol vervullen door verbinding te maken tussen het sociaal, medisch 

 
15 http://www.cartoonblanche.nl/images/Stimulansz_casusboekje_omgekeerde-toets.pdf  

http://www.cartoonblanche.nl/images/Stimulansz_casusboekje_omgekeerde-toets.pdf
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en veiligheidsdomein, te sturen op een integrale aanpak en afspraken te maken over het 

voeren van de regie.  

 

Conclusie 3  De GGZ deskundigheid is onvoldoende aanwezig bij het sociaal team 

Binnen het sociaal domein is er een brug naar het veiligheidsdomein. Met name bij 

overlastsituaties en burenproblemen wordt het sociaal team snel bij situaties betrokken en 

kan buurtmiddeling worden ingezet. Vervolgens wordt er door het sociaal team weinig tot 

geen verbinding met het medische domein gemaakt zoals de huisarts of een GGZ instelling. 

Hierdoor wordt GGZ problematiek niet verder uitgevraagd. Er is binnen het sociaal team een 

aantal beperkingen: er is toestemming nodig om met een huisarts of specialist te overleggen; 

dit maakt het soms moeilijk want niet iedereen wil of kan hieraan meewerken. Daarnaast is 

er binnen het team geen professional met GGZ kennis. Hierdoor wordt er mogelijk specifieke 

problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsproblematiek niet of te laat gesignaleerd. 

Door het ontbreken van deze deskundigheid, informatie en samenwerking mist het integraal 

werken met het medische domein. 

Aanbeveling 3            Voeg de wijk GGZ-er structureel toe aan het sociaal team  

De wijk GGZ-er beschikt over de specifieke psychiatrische en medische kennis. Door de wijk 

GGZ toe te voegen aan het sociaal team sla je twee vliegen in één klap. De wijk GGZ is een 

verpleegkundige met GGZ specialisatie die de brug naar het medische domein kan maken 

en behouden. De wijk GGZ spreekt dezelfde taal als de huisartsen en kan daardoor een 

fundament in het samenwerkingsmodel brengen. Huisartsen weten vaak wat er speelt bij hun 

patiënten zowel lichamelijk als psychische en sociale problemen. Door gebruik te maken van 

deze kennis en intensief samen te werken draagt het sociaal team ook weer bij aan de 

kennis van de huisartsen.  

 

Conclusie 4              De complexiteit zit niet in de problemen waarmee mensen worstelen,  

                                  maar in de systeemwereld eromheen 

 

Alle casussen hebben 1 gemeenschappelijke deler: er zijn meerdere 

hulpverleningsinstanties bij deze situaties betrokken. Naast het feit dat er nog onvoldoende 

integraal gewerkt wordt zijn we ook afhankelijk hoe deze systemen werken en welke wetten 

er van toepassing zijn. De GGZ wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en 

werkt met diagnose behandelcombinatie en er is een psychiatrische diagnose nodig willen zij 

hulp kunnen verlenen, daarnaast zijn er veel verschillende aanbieders, afdelingen en 

wachtlijsten waardoor er drempels zijn. De SWOM voert namens de gemeente de Wet 

maatschappelijk ondersteuning uit (Wmo) door middel van maatwerkvoorzieningen. Er zijn 

veel verschillende grote en kleine zorgaanbieders die hulp verlenen aan kwetsbare 

personen. Deze aanbieders verlenen maatwerkvoorzieningen op basis van contracten met 

de gemeente. Andere belangrijke wetten zijn Jeugdwet, Participatiewet en de Wet langdurige 

zorg (Wlz).  In de casusvoorbeelden is te lezen hoe kwetsbare mensen met diverse 

hulpverleners, domeinen en wetten te maken hebben. Voorwaarden, verschillende 

financieringsbronnen, indicatieprocedures en allerlei andere drempels staan een effectieve 

en integrale aanpak in de weg. In het sociaal team zijn generalistische sociaal werkers die 

hard werken en maar soms ook tekortschieten, maar de oorzaak ligt in de context 

waarbinnen zij opereren. Zie infograpics kritieke kruispunten bijlage 1.  
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Aanbeveling 4              Stel niet het systeem maar de inwoner centraal 

 

Wetten en financieringsstromen kunnen we niet veranderen. De gemeente heeft de taak te 

zorgen voor een integrale aanpak en om dat in de praktijk te brengen is het nodig om 

verschillende domeinen op casusniveau met elkaar te verbinden. De wijk GGZ-er kan deze 

verbinding maken en afspraken maken met de ketenpartners over het integraal 

samenwerken in een bepaalde casus. Door daarbij niet het systeem maar de inwoner 

centraal te stellen wordt gewerkt volgens de bedoeling van de wetgever en valt de cliënt niet 

tussen wal en schip. Ook de omgekeerde toets van aanbeveling 2 staat hierin centraal.  

 

 

Conclusie 5                  Begrip voor verwarde personen ontbreekt 

Uit de interviews komt sterk naar voren dat inwoners taboe en schaamte ervaren rondom 

hun GGZ problemen. Ook voelen zij zich niet altijd begrepen door zowel omstanders als 

zorgprofessionals zoals de huisarts. Ook is niet altijd duidelijk welke rol het sociaal team 

hierin kan spelen.  

Aanbeveling 5              Maak inwoners betrokken bij buurt en wijk  

Voorlichting en ondersteuning kunnen bijdragen aan de preventie en leefbaarheid in de 

buurt. Door thema’s als stress, depressie, financiële problemen bespreekbaar te maken via 

samenkomsten kunnen inwoners met elkaar in gesprek. Het gaat om normaliseren van 

psychische klachten en duidelijkheid over waar je hulp kan zoeken voor jezelf of voor je 

omgeving. Actief burgerschap hoort hierbij: geef inwoners ruimte om signalen te geven en 

met ideeën en initiatieven te komen. Maar ook stimuleren dat mensen met psychische 

kwetsbaarheid en beperkingen meedoen. Woningbouwverenigingen kunnen hierin een 

belangrijke rol spelen. Zij kennen de huurders en wijken en kunnen samen met de SWOM / 

wijk GGZ-er informatiebijeenkomsten organiseren.  

 

Conclusie 6          Jongeren tussen 18-27 jaar doen niet altijd mee         

In de gemeente Montfoort zijn er zorgen over de jongeren in de leeftijdscategorie 18-27 jaar, 

denk aan drugsgebruik, geen diploma’s, werkeloos, gameverslaving. Vaak wonen zij nog 

thuis bij hun ouders.  In 2018 is er een groot drugsnetwerk in Montfoort en Oudewater 

ontsluierd.16 Ondanks de jacht op de handelaren is drugsconsumptie volgens de GGD nog 

altijd bovengemiddeld en dus zorgwekkend. Een aantal jongeren worden in de PGA 

besproken; het gaat vaak om strafbare feiten plegen en geen hulp willen bij hun 

(verslavings)problemen. Er is ook een verborgen groep die thuis woont en geen hulp wil. 

Deze jongeren hebben vaak geen dagbesteding, inkomen, soms een uitkering en anders 

voorzien de ouders in hun onderhoud.  

 

Aanbeveling 6             Houd jongeren in de leeftijdsgroep 18-27 jaar actief en betrokken 

 

In het kader van de bankzitters en andere jongeren, die moeilijk aan het werk te helpen zijn, 

en jongeren met een beperking werken het regionaal bureau leerplicht (RBL) en Ferm Werk 

al een aantal jaar samen. Twee jaar geleden is voor het eerst een aantal bestanden aan 

elkaar geknoopt door Belastingdienst, Duo, UWV etc. om een beeld te krijgen van deze 

 
16 https://www.ad.nl/woerden/groot-drugsnetwerk-rond-montfoort-en-oudewater-
blootgelegd~aff790b3/?referrer=https://www.google.com/ 

https://www.ad.nl/woerden/groot-drugsnetwerk-rond-montfoort-en-oudewater-blootgelegd~aff790b3/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/woerden/groot-drugsnetwerk-rond-montfoort-en-oudewater-blootgelegd~aff790b3/?referrer=https://www.google.com/
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groep. Gestart is met het project JOW! (Jongeren Onderwijs Werkt). Dit project is inmiddels 

omgevormd tot de pilot Jongeren in Participatie (JiP). JiP richt zich op het voorkomen en 

verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. 

In 2019 zijn 9 jongeren uit Montfoort via JiP in begeleiding geweest. Het overgrote deel heeft 
een complexe combinatie van problemen zoals het ontbreken van een startkwalificatie, 
psychische problemen, aanraking met justitie, middelengebruik en/of ontbrekende 
huisvesting. Door de JiP-aanpak zijn de jongeren ingestroomd in dagbesteding, een 
aangepaste, beschutte of reguliere werkplek, BBL-opleiding, werkervaringsplek (waaronder 
stages of proefplaatsingen) of hebben jongeren zich aangemeld bij hulpverlening. Het is 
daarom van belang om de JiP-aanpak structureel te borgen. 
Aansluitend op JiP zouden er ook met het jeugdteam, politie en SWOM 

samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden in het kader van vroegsignalering. 

Ook dit is een preventieve inzet om verdere problematiek en kostbare zorg te voorkomen.  
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9. Epiloog 
 

Gedurende deze pilot en het schrijven van mijn eindrapport heb ik weerstand tegen de term 

‘verward gedrag’ gekregen. Want uiteindelijk is en blijft de vraag; wat is verward? En kunnen 

wij allemaal niet een keer verward raken als het leven moeilijk wordt? Het gaat om psychisch 

kwetsbare mensen die verloren raken en hierbij aansluiting zoeken. Maar het gaat ook om 

normalisatie en dit betekent zo gewoon mogelijk doen in ongewone situaties. Volgens Bauke 

Koekkoek, lector onbegrepen gedrag en samenleving17 vraagt dit om leiderschap, 

vakmanschap en burgerkracht. Hij heeft dit uitgewerkt in vijf vaardigheden die zowel leiders, 

professionals en burgers kunnen ontwikkelen en inzetten om ingewikkelde problemen anders 

te benaderen. Deze vaardigheden mogen meer besproken en toegepast worden binnen de 

gemeente Montfoort, bij zowel het college en beleidsmakers als bij de professionals en de 

burgers: 

1. Richtinggevend; gaat om adequaat handelen, kaders bieden, grenzen durven stellen 

en hulp vragen. Het gaat om imperfecte duidelijkheid dan perfecte onduidelijkheid. 

2. Samenwerkend; gaat om bottom up, zowel tussen leiders en collega’s, professionals 

en burgers. En leiders en burgers. Gezien en gehoord worden, gelijkwaardigheid en 

samen optrekken. Echt samen werken betekent veel aandacht besteden aan het 

proces en niet direct de inhoud induiken. 

3. Vasthoudend; van beleid tot uitvoering gaat het om concrete stappen en 

ondersteuning met veel inzet. Het gaat om de totaliteit. Regie en continuïteit zijn 

belangrijke processen op alle niveaus.  

4. Contextueel; netwerkvaardig zijn. Hoe gaan andere organisaties met complexe 

problemen om? Totaliteit op zowel organisatie, burger en samenleving. 

Communiceren met betrokken partijen en niet-professionals zoals buren en familie 

om voor betrokkenheid en bredere focus om naar andere oplossingen te kijken. 

5. Reflectief; reflectieve leiders, professionals en burgers zijn niet bang om fouten te 

maken, kunnen deze erkennen, excuses maken en van eerdere beslissingen 

terugkomen. Het elke keer weer inschatten van keuzes, durven leiden als te volgen.  

Uiteindelijk gaat het om korte lijnen in de samenwerking. Het verbinden, verbreden en te 

verankeren tussen beleid en uitvoering. Het gaat om lokaal samenwerkingsafspraken met de 

gemeente, professionals en inwoners te verkleinen.  Laten we met elkaar integraal werken 

en dit proces blijven waarborgen vanuit vertrouwen en te beseffen dat we allemaal 

kwetsbare mensen kunnen zijn.  

 

Mijn dank gaat uit naar Carolien de Laat projectleider, dank voor al je steun in mijn functie als 

wijk GGZ-er en het helpen met schrijven en afronden van dit eindrapport. En ik dank mijn 

directeur Marie-José Hermans voor alle ruimte die je mij hebt gegeven en je 

onvoorwaardelijke vertrouwen.  

  

 
17 Koekkoek B. De kwestie verwarde personen. Houten: LannooCampus 2019 
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 Bijlage 1 Infograpics 

 

https://www.lannoocampus.nl/nl/de-kwestie-verwarde-personen  

https://www.lannoocampus.nl/nl/de-kwestie-verwarde-personen
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Bijlage 2 Flyer wijk GGZ 
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Bijlage 3 Interview Zenderstreek 

 

                     

Sinds 1 december 2019 is Heidi Habben Jansen van start gegaan als Wijk GGZ-er in een pilotproject van de SWOM. 
(Foto: Paul van den Dungen)  

 
Wijk GGZ-er moet psychische 
problemen tijdig signaleren 
 

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van de politie blijkt dat in de regio Utrecht het aantal 

incidenten met mensen met verward gedrag in het afgelopen jaar licht is gestegen. Ook in 

Montfoort wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op GGZ-deskundigheid. 

Montfoort - Bij de Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) is per 1 

december een pilotproject van start gegaan waarin de wijkgerichte GGZ-er een grote rol 

speelt. Om escalatie te voorkomen is het vroegtijdig signaleren een van de belangrijkste 

speerpunten. Het college van burgemeester en wethouders vond ook dat hier meer 

aandacht voor moest komen en er duidelijk een behoefte was aan GGZ expertise binnen de 

gemeente Montfoort. Samen met de SWOM is deze pilot nu gestart om veiligheid en zorg te 

verbinden. Heidi Habben Jansen is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) en heeft 

tot taak om de Wijk GGZ op poten te gaan zetten. "Signalering en samenwerking met de 

verschillende diensten is daarbij een eerste vereiste. Huisartsen, wijkagenten, woningbouw, 

apotheek en winkeliers, ze hebben allemaal zo hun eigen zicht en bemoeienis met psychisch 

kwetsbare mensen. Want psychische problemen komen vaak voor en zijn niet altijd 

gemakkelijk te herkennen. Daarnaast is ook niet iedereen goed op de hoogte van de 

mogelijkheden die de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan bieden. Juist daarom krijgt de 

inwoner niet de juiste hulp en soms helemaal geen hulp, terwijl die wel beschikbaar is." 

Dat vroegtijdig signaleren is echt belangrijk. Vaak lukt het de mensen niet meer om hun 

leven op orde te houden. Problemen met de inwonerlijke zorg, huisvesting of financiën 

groeien boven hun hoofd en men raakt in de war of in een isolement. Ook kan er overlast 

worden veroorzaakt, een vaak een onbegrepen psychische uitlaatklep. Het is belangrijk dat 
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deze inwoner op tijd zorg en hulp krijgt om verdere onrust en escalatie te voorkomen. Een 

paar voorbeelden zijn: Inwoner laat niet-passend gedrag zien. De inwoner verkeert in 

zorgelijke omstandigheden. Hij of zij maakt een verwarde indruk of heeft ernstige 

gezondheidsproblemen, maar ook het veroorzaken van overlast is een van de voorkomende 

situaties. 

Heidi Habben Jansen: "Ik begrijp heel goed dat mensen niet direct aan de telefoon hangen 

en het eerst een tijdje aanzien. Dat geldt zeker voor de naaste familieleden en bekenden. Zij 

maken zich natuurlijk bezorgd over een zo ontstane situatie, maar durven niet te handelen 

of weten niet waar zij terecht kunnen. Als wijk GGZ-er kan juist ik ingeschakeld worden om 

een inschatting van de problemen te maken. Ik bekijk wat er aan de hand is om daarna met 

het sociaal team de gewenste hulpverlening te organiseren. Daardoor krijgt het eerder 

genoemde netwerk rond die inwoner handvatten hoe met de situatie om te gaan. Maar ook 

het bieden van consultatie, door mee te denken in lastige situaties en advies geven, behoort 

tot de mogelijkheden." 

Na een ontvangen melding gaat Heidi er zo snel mogelijk op af en komt in dezelfde week al 

tot actie. De mensen hoeven zich hierover geen zorgen te maken, want deze hulpverlening 

kost helemaal niets. Heidi Habben Jansen: "We zijn nog maar een kleine twee maanden 

bezig, maar het kost nu eenmaal wat tijd en moeite om een gestroomlijnde en 

goedwerkende organisatie op te bouwen. Ik ben positief genoeg om nu al te zeggen dat dit 

zeker gaat lukken. Het is wel een heel ander onderwerp, maar vergelijk het met de 

organisatorische expertise op het gebied van dementie. Die kwam in het begin ook niet 

meteen van de grond, maar is nu een onmisbare schakel binnen de SWOM en daar moet het 

straks met de Wijk GGZ ook naartoe. Het is de taak van mij als Wijk GGZ-er om de meldingen 

aan te nemen en daarnaast goed samen te werken met de instanties. Ik ben als het ware een 

duizendpoot die inwoners helpt om zelf de regie op hun leven weer te voeren die ze 

gaandeweg door inwonerlijke problemen waren kwijtgeraakt. Het op tijd signaleren om zo 

de inwoner in kwestie optimale begeleiding en passende hulpverlening te geven en om zo 

verdere escalatie te voorkomen is het belangrijkste doel. Een preventieve en sluitende 

aanpak." 

Maakt u zich zorgen om iemand, heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden, neem dan 

gerust contact op met de Wijk GGZ-er Heidi Habben Jansen. Zij is te bereiken via telefoon 

06-21 389 713 of per email op h.habbenjansen@swomontfoort.nl 
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Bijlage 4 Uitgewerkte interviews 

 

Casus 1 interview GGZ ervaringsdeskundigheid in de gemeente Montfoort. 

Algemene omschrijving: (geslacht, leeftijd, woonplaats) 

Vrouw, 67 jaar, woonachtig in Montfoort, gescheiden, 2 kinderen, uitwonend 

Vraag 1 

Hoe ben je met de GGZ in aanraking gekomen? (aanleiding, route, diagnose) 
Het ging al een lange tijd niet goed in mijn huwelijk. Ik wilde graag scheiden maar mijn ex-man wilde dit niet. Ik 

ging naar een haptonoom en daar kwam veel verdriet los. Ik werd in 2009 depressief en wilde graag opgenomen 

worden. Ik ben toen bij Altrecht Nieuwegein 8 maanden opgenomen geweest. Ik kreeg de diagnose manisch-

depressief (Bipolaire stoornis) Het was geen fijne opname, ik heb er een geen goede herinneringen aan over 

gehouden. Maar ik wilde ook niet thuis zijn. Uiteindelijk ben ik weer met mijn man verder gegaan, we hebben 

relatietherapie gehad maar dit heeft weinig geholpen. In 2014 had ik een aantal keer mijn medicatie niet 

ingenomen en raakte verward. Ik gooide spullen kapot en praatte in mezelf. Ik ben toen opgenomen bij Altrecht 

den Eik in Zeist voor 4 maanden. Na deze opname ben ik 2 maanden bij mijn zoon gaan wonen om de 

thuissituatie te ontlasten. Ik ben daarna weer naar huis gegaan om de scheiding door te zetten. Ik kreeg gelukkig 

ambulante begeleiding van Altrecht Senior, ik heb een vaste SPV-er die mij regelmatig bezoekt. In 2015 ben ik 

van mijn man gescheiden en heb ik het huis van mijn zoon kunnen kopen die ook in Montfoort woont. In 2018 

raakte ik weer ernstig verward, de omgeving (broer en zoons) zagen dat het niet goed ging. Ik bleek in de straat 

te schreeuwen, bij buren aanbellen, de tuin van mijn zus ongevraagd gesnoeid en maakte van alles kapot. Mijn 

SPV-er is ingelicht en ik ben toen opnieuw bij Altrecht Den Eik opgenomen geweest.  

Vraag 2 

Wat heb je voor behandelingen gekregen? (ambulant, opname)  

Ik heb bij alle opnames medicatie en therapieën gekregen. Ik ben manisch depressief en slik lithium 

(stemmingsstabilisator) en antidepressiva en antipsychotica. Ik moet 1x per 6 maanden bloed prikken voor mijn 

lithiumspiegel en naar de psychiater. Mijn SPV bezoekt mij 1x per 6 weken.  

Vraag 3 

Hoe heb je GGZ hulpverlening ervaren? (prettig, verbeteringen) 

Mijn eerste opname in 2009 was geen fijne plek. Daarna de opnames op Den Eik heb ik zeer prettig ervaren. Ook 

ben ik heel tevreden over de behandeling en begeleiding van Altrecht Senior. Ik ben tijdens de opnames en 

gesprekken erachter gekomen dat ik heb verdriet van mijn moeder nooit verwerkt hebt. Ik was 5 jaar toen mijn 

moeder stierf. Mijn vader heeft de jongste kinderen niet bij de begrafenis betrokken. Ik bleef achter in een gezin 

met nog 7 broers en zussen. Er werd niet meer over mijn moeder gepraat. En dit is voor mij een psychische 

kwetsbaarheid geworden.  

Vraag 4 

Is je familie / omgeving bij je situatie betrokken? (GGZ kennis, informatie, aanmeldroute )  

Mijn ex-man was wel betrokken, maar door de relatieproblemen was dit lastig. Mijn zoon M. is nu erg betrokken, 

houd het goed in de gaten samen met mijn broer. Zij hebben allebei contact met mijn SPV als het niet goed met 

mijn gaat.  

 

Vraag 5 

Had deze hulpverlening voorkomen kunnen worden? (andere aanpak, signalering, samenwerking) 

Vind ik moeilijk te zeggen. Door de haptonomie kwam er veel verdriet los. Ik stopte veel weg, had geen goede 

relatie met mijn man. De eerste opname in 2009 was op eigen verzoek. De andere 2 opnames kwamen door 

geen trouwe medicatie inname. Als ik dit had kunnen voorkomen was ik misschien niet opgenomen geweest. 

Vraag 6  

Wat kan er verbeterd worden in kennis en behandeling van GGZ aanpak in Montfoort?  

Als het niet goed met mij gaat dat snel hulp is, dat buren en omstanders weten hoe ze met mij moeten omgaan.  

Vraag 7 

Hoe vond je het om je GGZ ervaring te delen?  En heb je nog tips? 

Heel fijn, ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen vertellen.  

 

 



28 
 

Casus 2 interview GGZ ervaringsdeskundigheid in de gemeente Montfoort. 

Algemene omschrijving: (geslacht, leeftijd, woonplaats) 

Vrouw 52 jaar, getrouwd en woonachtig in Montfoort. 2 volwassen kinderen, uitwonend. 

Vraag 1 

Hoe ben je met de GGZ in aanraking gekomen? (aanleiding, route) 

Ik heb eerder hulpverlening gehad, dit is al langere tijd geleden (14 jaar) nav een verhuizing. Ik heb destijds 

Mirtazepine geslikt (antidepressiva) met goed resultaat. Ik heb de anti-depressiva toen na een jaar afgebouwd. 

Vorig jaar 2018 ging het niet goed met mij, ik had met veel spanningen te maken. Ik heb zelf hulp gezocht bij PH 

Haastrecht (psychologenprakrijk) en heb CGT en EMDR gekregen. Daarnaast heb ik een EHealth module van 

Therapieland gevolgd met goed resultaat. Ik heb toen geen medicijnen gebruikt.  

Dit jaar in mei/juni 2019 voelde ik dat ik een terugval kreeg. Ik had last van hormonale schommelingen. Daarnaast 

waren er ook spanningen, die in augustus opliepen (overlijden moeder, zorgen over kind en over gezondheid). 

Mijn klachten waren paniekaanvallen en erg wiebelig voelen. Ik wilde erg graag weer in behandeling bij de 

psycholoog van PH Haastrecht maar zij had een wachttijd van 2 maanden. Ook was mijn hormoonspecialiste 

(waar ik in maart geweest was voor afbouw van de pil) 2 maanden op vakantie en onbereikbaar. Ik kreeg van de 

(vervangend)huisarts oxazepam en temazepam (slaapmiddel) maar dit werkte onvoldoende Ik kreeg een 

verwijzing naar een overgangskliniek, ook daar kon ik pas na 6 weken terecht. Ik ging weer naar mijn huisarts. Hij 

legde geen verband met de afbouw van de pil /de hormonale klachten en mijn toename van spanning. Hij stelde 

voor weer met antidepressiva te starten. Ik vroeg aan de huisarts om weer dezelfde antidepressiva te gebruiken 

als 14 jaar geleden te gaan gebruiken. De huisarts schreef Citalopram voor, dit is ook een antidepressiva. Hij 

dacht dat dit 14 jaar geleden door mij gebruikt was. IK was in de veronderstelling dat ik Mirtazepine kreeg. De 

dosis was 20 mg en dit viel niet goed. Ik voelde kortsluiting in mijn hoofd en kreeg toenemende angstklachten. Dit 

was ook wel voorspelt, dit zou 10 dagen tot 6 weken kunnen duren, maar deze toename was echt niet te doen. 

De huisarts en mijn omgeving stimuleerden om door te zetten, omdat het wel zou verbeteren. Ik werd elke nacht ( 

een paar uur na inname van de medicijnen) wakker en was volledig in paniek. Ook overdag was ik enorm 

gespannen en onrustig. Pas ’s avonds om 6 uur voelde ik me weer rustig worden. Op mijn verzoek heeft de 

huisarts een medicatie switch gedaan, naar Mirtazepine maar de onrust/spanning in mijn hoofd bleef. Ik was zo 

somber en angstig en wist me geen raad meer. Ik heb suïcidale gedachten gehad en met alle medicatie in mijn 

handen gestaan. Ik durfde hier niet over te praten, uit angst voor opname in een kliniek. Toen mijn man dit 

ontdekte, heeft hij contact opgenomen met de huisarts. De huisarts heeft direct de crisisdienst (Altrecht, Utrecht) 

gebeld en ik kon daar ‘s avonds terecht.  

Vraag 2 

Wat heb je voor behandeling gekregen? (ambulant, opname)  

Ik heb gesprekken bij de crisisdienst gekregen, de eerste week 2 keer per week, later 1 keer per week. De 

medicatie werd weer omgezet naar Citalopram. Helaas ging dit ook niet goed, ik kreeg meteen 20 mg en had 

eerst 10 mg moeten krijgen. De crisisdienst heeft meteen excuses aangeboden omdat zij altijd met 10 mg 

opstarten. Ik kreeg daarnaast een andere angstremmer (Lorazepam, waarvan 2 voor het slapen en 3 overdag). 

Daarna sliep ik al snel beter. Daarnaast heb ik 6 weken Intensive Home Treatment (IHT) gekregen. Eerste 2 keer 

per week en later 1 keer per week door een begeleidend verpleegkundige aan huis. Die begeleidde mij met de 

dagelijkse structuur en vroeg ook naar de werking van de medicatie. Ik mocht ook altijd telefonisch contact 

opnemen. Ik stond nog steeds op de wachtlijst van PH Haastrecht. Ik kon na een paar weken terecht bij een 

andere psycholoog terecht. Maar de manier van werken sloot niet bij mijn behoefte aan. Na 3 keer zijn we gestopt 

en ben ik alsnog op de wachtlijst van mijn psycholoog gezet, die ik in 2018 heb gehad. Na 2 maanden kon ik daar 

terecht Het ging toen weer goed met mij. Maar ik vond het toch fijn om de begeleiding door te zetten om herhaling 

te voorkomen. De crisisdienst heeft toen (half dec) de behandeling afgesloten. (ik ben daar 3 maanden onder 

begeleiding geweest). 

 

Vraag 3 

Hoe heb je GGZ hulpverlening ervaren? (prettig, verbeteringen) 

De gesprekken bij de crisisdienst waren zeer prettig. Er werd de tijd genomen, goed geluisterd en ik kreeg 

duidelijke uitleg wat er met mij aan de hand was en medicatievoorlichting. Ik voelde mij gehoord en begrepen. Ze 

hebben gelijk excuses gemaakt voor de gemaakte fout. Ook de thuisbegeleiding van IHT was fijn. Ik ben nu weer 

in behandeling bij PH Haastrecht bij mijn eigen psycholoog (van 2018) en dit gaat goed.  

 

Vraag 4 

Is je familie / omgeving bij je situatie betrokken? (GGZ kennis, informatie)  

Mijn man was volledig erbij betrokken. Hij ging ook altijd mee naar de afspraken. Ik heb heel veel steun van 

familie en vrienden gehad. Dit heeft mij ook erg geholpen. 
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Vraag 5 

Had deze hulpverlening voorkomen kunnen worden? (andere aanpak, signalering, samenwerking) 

Ik had in de periode dat ik het nodig had, het gevoel dat ik niet op een goede plek terecht kon. Het is jammer dat 

PH Haastrecht geen crisisplekken heeft. Als ik daar direct terecht kon had het misschien niet zover hoeven 

komen. Wellicht had ook een overgangskliniek iets voor me kunnen betekenen. Misschien had de huisarts daar 

door zijn tussenkomst een plek in een vroeger stadium kunnen regelen.  

Qua medicatie had ik bij de huisarts langzaam met de Citalopram (10 mg) moeten starten. Hij gaf aan dat het bij 

de meeste mensen goed gaat om met 20 mg te starten. Het zou goed zijn als het door de huisarts echt wordt 

benoemd dat suïcidale gedachten heel soms voorkomen door de medicatie (staat wel in bijsluiter maar die lees je 

niet goed als je in zo’n situatie zit). Nu dacht ik dat het in mij zat en heb mijn gedachten eerst voor me gehouden 

omdat ik heel bang was voor opname. Ook zou de huisarts in de eerste dagen zelf goed vinger aan de pols 

moeten houden hoe de medicatie gaat. Als ik niet zo’n goed thuisfront had en sociaal netwerk, was er misschien 

minder snel ingegrepen met alle gevolgen. 

Ik had het fijn gevonden als er door de huisarts meer verband was gelegd met de hormonale klachten. Bij de 

crisisdienst en bij Ph Haastrecht wordt dit verband wel gelegd.  

In het eerste gesprek heeft de huisarts POH GGZ aangeboden. Hier kon ik wel direct terecht. Dit heb ik zelf 

afgehouden, wist niet goed wat ik hier kon verwachten, ik had niet goed begrepen dat hier ook psychologen 

werken. Misschien had ik deze begeleiding wel moeten krijgen. Dat heb ik zelf niet goed gedaan. Misschien had 

het geholpen als er werd gezegd: Probeer het eerst een keer me een intakegesprek en kijk dan of het wat is. 

Ik heb bij de crisisdienst een preventieplan geschreven om sneller hulp te activeren als het in de toekomst niet 

goed met mij gaat. Zo’n preventieplan zou ook door psychologen gemaakt kunnen worden, om bij een terugval 

sneller in te grijpen. Dit zou dan bij de huisarts in het dossier kunnen worden opgenomen. 

Vraag 6  

Wat kan er verbeterd worden in kennis en behandeling van GGZ aanpak in Montfoort?  

 

1. Er zijn geen spoedplekken bij bijvoorbeeld PH Haastrecht waar je terechtkan als de nood erg hoog is. Het zou 

fijn zijn als er breder aanbod is bij toenemende problemen en crisis.  

2. Wanneer er antidepressiva voorgeschreven wordt, zouden behandelaars (huisartsen, psychiaters) de eerste 

week/weken nauw contact moeten hebben met de patiënt. Juist omdat er bekend is dat de eerste periode 

psychische klachten verergeren, is het goed om iemand heel goed te volgen. De stap om zelf hulp in te schakelen 

in zo’n situatie is vaak te moeilijk : Het hoort erbij, dus doorzetten” wordt vaak gezegd, maar soms loopt het echt 

uit de hand!! 

3. Wanneer antidepressiva extreme bij werkingen heeft , zou er snel contact opgenomen kunnen worden met de 

GGZ. Daar zit kennis op dat gebied. In overleg met de huisarts kan dan gekeken worden welke medicatie 

gegeven kan worden, of dat er andere behandeling/begeleiding noodzakelijk is in deze periode. 

4.  Door mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat er meer bekendheid/voorlichting moet komen bij 

huisartsen/behandelaars over het verband tussen de overgang bij vrouwen en toename van onrust/psychische 

klachten. Ook het verband tussen stoppen met de pil als voorbehoedsmiddel in de periode van de overgang en 

toenemende psychische klachten zou meer bekendheid  moeten krijgen. Daardoor kan ook, indien nodig, een 

snelle doorverwijzing plaatsvinden naar een hormoonkliniek.  

 

Vraag 7 

Hoe vond je het om je GGZ ervaring te delen?  En heb je nog tips? 

Ik vond het heel fijn en belangrijk om mijn verhaal te delen, het was een prettig gesprek.  
.  
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Casus 3 interview GGZ ervaringsdeskundigheid in de gemeente Montfoort. 

Algemene omschrijving: (geslacht, leeftijd, woonplaats) 

Vrouw 37 jaar, woonachtig in Montfoort, alleenstaand 

Vraag 1 

Hoe ben je met de GGZ in aanraking gekomen? (aanleiding, route) 

Ik heb een lange historie in de GGZ hulpverlening. Vanaf mijn 4e jaar ging het niet goed met mij. Mijn moeder 

merkte ander gedrag; ik was minder vrolijk, meer gesloten, banger. Ik kreeg speltherapie maar liet niets los. Op 

mijn 11e jaar kwamen mijn (gescheiden) ouders erachter dat ik door mijn stiefvader lichamelijk en geestelijk 

misbruikt ben. Ik heb opnieuw therapie gehad tot mijn 14e jaar.  

Vraag 2 

Wat heb je voor behandeling gekregen? (ambulant, opname)  

Vanaf mijn 17e jaar ben ik bij Altrecht RPC Woerden in behandeling gegaan, ik kreeg een hele fijne SPV-er W. 

Daarna ben in het Fasehuis terechtgekomen voor begeleiding in zelfstandigheid. Hier ging het niet goed met mij. 

Ik ben toen bij Altrecht FACT team terechtgekomen. Ik heb verschillende diagnoses gekregen: PTSS 

(posttraumatisch stresssyndroom) borderline persoonlijkheidsstoornis en later is er bij mij autisme 

gediagnosticeerd. Twee jaar geleden stierf mijn beste vriendin Daphne tijdens onze vakantie, ik heb EMDR 

therapie gehad.  

Ik ben een chronisch psychiatrische patiënt en heb nu gelukkig weer SPV-er W. van Altrecht, ik zie hem 1 per 

maand.  

 

Vraag 3 

Hoe heb je GGZ hulpverlening ervaren? (prettig, verbeteringen) 

Ik heb veel verschillende hulpverleners gehad. Elke keer weer mijn verhaal doen is vermoeiend en kwetsbaar. Ik 

vond dat er niet goed geluisterd werd, te snel geëtiketteerd en hierdoor voelde het alsof ik buiten de boot viel. Er 

geen passend aanbod voor mij is door de protocollen en hokjes.  

Vraag 4 

Is je familie / omgeving bij je situatie betrokken? (GGZ kennis, informatie, aanmeldroute )  

Als kind waren mijn ouders bij de behandeling betrokken, als volwassene niet meer. Dit is een bewuste keuze. 

Mijn moeder voelt zich nog altijd schuldig over mijn kindertijd, ik heb geen jeugd gehad. Ik wil haar verder niet 

mee belasten. 

Vraag 5 

Had deze hulpverlening voorkomen kunnen worden? (andere aanpak, signalering, samenwerking) 

Nee dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er in de GGZ anders gewerkt kan worden. Er wordt zeer veel gewerkt 

met protocollen en etiketten, ik heb me hierdoor vaak anders gevoeld. Het is belangrijk om naar mijn verhaal te 

luisteren, niet te snel te oordelen en meer gevoelsmatig te werken, het gaat om goede bejegening. Daarnaast is 

het belangrijk om signalen goed op te merken, toen Daphne stierf kwam de klap pas later, ik sloot mij in huis op, 

kwam nergens meer. Ik keerde helemaal in mijzelf. Het is fijn dat omstanders weten hoe ze moeten handelen.  

Vraag 6  

Wat kan er verbeterd worden in kennis en behandeling van GGZ aanpak  in Montfoort?  

Ik ben bijna dagelijks in het DoeMeeHuis en vind het fijn hier. Deskundigheid van medewerkers is belangrijk. Ik 

vind het fijn dat er niet te snel geoordeeld wordt en er een open en vriendelijke houding is. Ik krijg nog steeds 

ondersteuning van Altrecht en woonbegeleiding van Careyn (WMO maatwerkvoorziening) dit gaat goed. Er is 

geen overleg tussen de GGZ en SWOM. Dit hoeft ook niet perse.  

Vraag 7 

Hoe vond je het om je GGZ ervaring te delen?  En heb je nog tips? 

Ik vond het spannend om mijn oorzaak van mijn psychische problemen te vertellen, er veel gebeurd in mijn jeugd. 

Maar ik vind het belangrijk om mee te helpen aan verbeteringen op GGZ gebied, ik hoop dat mijn verhaal kan 

helpen.  
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Casus 4 interview GGZ ervaringsdeskundigheid in de gemeente Montfoort. 

Algemene omschrijving: (geslacht, leeftijd, woonplaats) 

Man 70 jaar, gehuwd, woonachtig in Linschoten. 4 kinderen uitwonend.   

Vraag 1 

Hoe ben je met de GGZ in aanraking gekomen? (aanleiding, route) 

Mijn 2e zoon raakte na zijn uitzending als vrijwillig militair naar Bosnië ernstig in de war. Hij had een goede baan 

bij een groot bedrijf in Nijmegen en hij werd op een dag door zijn werkgever met de taxi naar onze huisarts 

gebracht. Hij moest bij de huisarts opgehaald worden met medicatie en we mochten hem niet alleen laten, geen 

messen in de buurt hebben en het advies was om veel met hem en zijn hondje te wandelen. Ik had geen idee wat 

ons te wachten stond. Een broer van mij is huisarts en die heb ik gebeld en hij heeft ons voorbereid door 

voorlichting te geven. Mijn zoon stabiliseerde maar het was niet voldoende. Hij kreeg problemen met zijn 

werkgever en dit resulteerde in een rechtszaak. Ik heb hem begeleid naar een andere baan en na een hele tijd 

hebben wij hem aangemoedigd om op zichzelf te gaan wonen. Binnen een jaar kreeg hij een terugval. Hij kwam 

wekelijks bij ons eten en dan nam ik hem mee naar mijn bridgeclub, want hij houdt erg van spelletjes. Mijn zoon is 

extravert en praat openhartig over zijn ziektebeeld, dit stimuleerde andere mensen op de bridge om ook over hun 

psychische problemen te praten. Hij hertelde in kleine stappen, participeerde en kreeg een relatie. Helaas kreeg 

hij opnieuw een terugval door de beelden op tv van de Tsunami (Kerst 2004), die hem aan oorlogsbeelden deden 

denken) en raakte daardoor weer ernstig in de war en toen wilde hijzelf en kreeg hij een gedwongen opname op 

de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) in Overvecht. Deze opname was niet prettig. 

Voor zijn op dat moment verloofde was het de eerste keer dat ze dat meemaakte! 

Op de afdeling waren veel andere gevallen, zoals anorexia e.d. en in groepsgesprekken hadden de meeste 

andere cliënten helemaal geen zin om andermans leed aan te horen! Ze hadden genoeg aan hun eigen 

problemen! Ook kwam het weleens voor dat er iemand zichzelf van het leven had beroofd. Je mocht met je zoon 

wandelen als er niets anders op het programma stond en dat was eigenlijk iedere keer zo. Er stond nooit iets 

productiefs op het programma wat zou kunnen bijdragen aan herstel (bij al die cliënten)!  

Ik kwam elke ochtend langs, meestal samen met zijn hondje, om met hem te wandelen en te praten. Uiteindelijk 

is hij hersteld, slikt hij blijvend medicatie en is met zijn verloofde getrouwd en al jaren stabiel. Dit speelde in de 

jaren 1996 tot 2005.  

Vraag 2 

Wat heeft je zoon voor behandelingen gekregen? (ambulant, opname)  

Mijn zoon heeft met name alleen medicatie gehad, de therapieën waren zowel ambulant als tijdens de opname 

minimaal. Het was lang onduidelijk wat precies met hem aan de hand was. Achteraf had hij onverwerkt trauma 

door zijn militaire uitzending. Door dit trauma is hij ernstig in de war geraakt.  

 

Vraag 3 

Hoe heb je GGZ hulpverlening voor je zoon ervaren? (prettig, verbeteringen) 

Moeizaam, doordat er met name gemedicaliseerd werd. Er ontbrak aan goede voorlichting over het ziektebeeld. 

Maar ook coaching en duidelijke processtappen om weer in de maatschappij te functioneren zoals werken. Mijn 

zoon wilde liever niet dat zijn werkgever wist dat hij GGZ problemen had. Dit werd dan onhoudbaar met 

werkrelatieproblemen als gevolg. De angst om afgekeurd te worden was groot. Ik heb hem geholpen met de 

rechtszaak en een andere werkgever zoeken, zodat hij kon blijven functioneren. Als vader maar ook als 

werkgever (eigen onderneming) wil je dat je kinderen maatschappelijk kunnen participeren, dat ze meedoen. 

Wanneer je in de GGZ terechtkomt wordt dit kwetsbaar en wanneer dan de aandacht alleen op het ziektebeeld 

wordt gericht en onvoldoende op herstel en op de omgeving, zoals werken en wonen. 

 

Vraag 4 

Ben je als familie /omgeving voldoende bij de situatie betrokken? (GGZ kennis, informatie, aanmeldroute )  

Helaas niet. Mijn zoon was al volwassen toen hij verward raakte en als familie wordt je dan niet bij de 

behandelingen betrokken. Ook was er geen voorlichting en coaching voor zowel hem als voor ons. Het ontbreekt 

in de GGZ aan participeren en herstellen.  

 

Vraag 5 

Had deze hulpverlening voorkomen kunnen worden? (andere aanpak, signalering, samenwerking) 
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Ik denk niet dat zijn verwardheid voorkomen had kunnen worden, hij kampte na Bosnië met onverwerkt trauma. Ik 

denk wel dat er meer ingezet kon worden op voorlichting, lotgenotengroep en actief blijven participeren in de 

maatschappij om teloorgang te verminderen. Zoals blijven werken, zelfstandig wonen en sociaal netwerk te 

houden. Deze rol heb ik als vader en mantelzorger op mij genomen zodat hij niet verder uitviel in de samenleving. 

De GGZ heeft toch een maatschappelijk taboe om zich heen en dit is erg kwetsbaar.  

 

Vraag 6  

Wat kan er verbeterd worden in kennis en behandeling van GGZ aanpak in Montfoort?  

 

1. Voorlichting geven over bepaalde onderwerpen zoals bij de dementieconsulent en daarbij inzetten van 

ervaringsdeskundigen. 

2. Lotgenotengroep starten. Dit kan in samenwerking met de huisartsen door toestemming te vragen of er 

uitnodigingsbrieven gestuurd mogen worden. Starten in kleine kring over bepaalde thema’s te praten. 

3. Er is een verborgen jongerengroep van 18-27 jaar die thuis woont en psychische problemen hebben. Die 

studeren of werken waarschijnlijk niet. Deze groep in beeld brengen met hulp van de beleidsmedewerker 

R. van Dijk. Vanuit de participatiewet onderzoeken hoe deze jongeren kunnen participeren. Bij deze 

groep is nog winst te behalen en voorkomen van verslechtering of wanneer ouders oud worden, of 

komen te overlijden.  

Vraag 7 

Hoe vond je het om je GGZ ervaring te delen?  En heb je nog tips? 

Het is alweer een tijdje geleden, dus we hebben veel omhoog gehaald. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de GGZ 

in Montfoort.  

 


