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Definitie verward gedrag

 Politie: “een ieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijke verstoorde 
oordeelsvermogen gedrag vertoont waarbij hij zichzelf of enig ander in 
gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en 
veiligheid” (Abraham & Nauta 2014)

 Minister Schippers: “verwarde gedragingen van vaak kwetsbare mensen, die 
niet per definitie voortdurend verward zijn. Deze mensen worden verward 
genoemd op het moment dat zij, door de genoemde combinatie, afwijkend 
gedraag gaan vertonen. Door hun afwijkende gedrag veroorzaken zij overlast 
en kunnen zij een (acuut) gevaar voor zichzelf en/of omgeving vormen 
(2015).

 Aanjaagteam: “mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade 
berokkenen. (Spies e.a. 2016)



Werkwijze GGD Flevoland 
afd. Vangnet & Advies

 Doelgroep zorgwekkend/zorgmijdend:

Sociaal kwetsbare mensen die de zorg niet opzoeken / mijden,                          
maar die volgens professionals wel zorg nodig hebben. 

 Vangnet & Advies kan benaderd worden voor:

 Advies

 Melding zorgcoördinatie

 Procescoördinatie

 Vangnet & Advies werkt vanuit drie principes:

 1. Vinden

 2. Verbinden 

 3. Monitoren

Problematiek bestaat uit meerdere factoren zoals: 

 Financiële problematiek

 Gedragsproblematiek

 Psychiatrie

 Psychosociale problematiek

 Relationele problematiek

 Somatische problematiek

 Verslaving

 Verstandelijke beperking 

 Verward gedrag

 Tentamen (poging) suïcide



Werkwijze GGZ Centraal
Crisisdienst

 Doelgroep; psychiatrische (DSM-5) crisis:

 Crisisinterventie wat is dat?

 Taken van de crisisdienst

 Wie kan een crisisinterventie aanvragen?

 Wat doen wij:

 Triage (zie GGz-triagewijzer)

 Beoordeling en beleid (maatregelen)

 Passend vervoer



Casuïstiek

 Filmfragment: 

Jonge vrouw met psychische problemen veroorzaakt overlast en raakt steeds 

verder in de problemen. 

 Welke signalen van verward gedrag neem je waar?



Signalen doorgeven bij het inschakelen 

van hulp

 Do’s: 

 Vertel wat iemand doet

 Vertel wat iemand zegt

 Vertel wat je verder nog ziet, hoort of ruikt (bijvoorbeeld, wat is de staat van de 

woning? Draag iemand drie jassen over elkaar?)

 Don’ts: 

 Vage omschrijving geven, zoals “ik vermoed verward gedrag”

 Diagnose stellen/oorzaken benoemen als je het niet weet 



Handvatten/tips:

 Eigen veiligheid voorop

 Bewust van onvoorspelbaarheid van de persoon/situatie

 Grenzen aangeven

 Uit de conflictsfeer blijven (denk aan houding en uitingen)

 Uitleggen wat je doet en waarom

 Affectief neutraal reageren

 Betrek systeem

 Consulteer anderen (hulpverleners)



Bedankt voor jullie aandacht


