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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Denise heeft een hogere kans op psychoses als ze haar rust niet neemt. Dit kan iedereen 

overkomen. We staan samen aan de lat om ervoor te zorgen dat mensen als Denise worden 

geholpen met een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan. 

 

U bent eerder geïnformeerd dat in oktober het Schakelteam voor personen met verward gedrag is 

ingesteld als opvolger van het Aanjaagteam verwarde personen. Het Schakelteam heeft zijn 

aanpak gepresenteerd. Deze bied ik u hierbij graag aan.   

 

Mijn missie als voorzitter van het Schakelteam personen met verward gedrag is dat niemand 

tussen wal en schip raakt. In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag 

is het daarom van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat 

hulpverleners nauw samen werken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft.  

 

U bent aan zet om te zorgen voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag 

voor 1 oktober 2018 in uw gemeente. Veel gemeenten zijn al actief bezig om dit voor elkaar te 

krijgen. Dit gebeurt vaak in regionale samenwerking.  

 

Ondersteuning vanuit het Schakelteam 

Het Schakelteam ondersteunt u graag bij deze opgave. Dit doet het bijvoorbeeld door partijen 

met elkaar te verbinden, praktijkvoorbeelden te delen, de voortgang te monitoren en knelpunten 

op de goede tafel te agenderen. 

 

‘Mijn diagnose is: manisch-depressief. Maar ik bén niet mijn diagnose. Ik ben een persoon 

van vlees en bloed, net zoals de professional aan de andere kant van het bureau. Ik vind 

het belangrijk dat mensen de mens in mij zien en door mijn verwardheid heen kijken. Dat 

ik gezien en gehoord word.’ Denise, 55 jaar 

Aan College van B en W 

en leden gemeenteraad 

 

Den Haag, 16 december 2016 

 

Alphen aan den Rijn, 18 november 2016 

 

Ondersteuning bij uw aanpak voor 

mensen met verward gedrag 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/personen-met-verward-gedrag-schakelprogramma-niemand-tussen-wal-en-schip
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20161123_ledenbrief-stand-van-zaken-aanpak-personen-met-verward-gedrag.pdf


 

Ik hoor graag wat uw aanpak is voor mensen met verward gedrag in uw gemeente/regio, welke 

ondersteuning u daarbij kunt gebruiken en ik wil ook graag uw regio de komende tijd bezoeken.   

 

Vliegende brigade 

Zijn er knelpunten bij het komen tot een sluitende aanpak waar u met uw partners écht niet 

samen uitkomt? Stuur dan een mail naar vliegendebrigade@schakelteam.nl. Het Schakelteam 

helpt bij het realiseren van oplossingen, deelt handvatten voor de uitvoering of gevonden 

oplossingsrichtingen en adresseert knelpunten die niet lokaal of regionaal opgelost kunnen 

worden bij de juiste partijen.  

 

Ik hoop u snel te ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Onno Hoes  

Voorzitter Schakelteam Personen met verward gedrag 

 

 

Meer informatie: 

- Schakelteam Personen met Verward Gedrag 

- Bouwstenen aanpak verwarde personen 

- www.schakelteam.nl  
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