
VERWARD IN WEST-BRABANT

RESULTATEN ‘REGIONALE PILOT MONITOR PERSONEN MET VERWARD GEDRAG’
TRANZO ZORGSALON, 8 OKTOBER 2020



Consortiumpartners:



OP BASIS VAN DE RESULTATEN 

UIT DE REGIONALE PILOTS 

MONITOR PERSONEN MET 

VERWARD GEDRAG (2019) 

DE ACHTERLIGGENDE 

PROBLEMEN EN DE CONTEXT 

WAARIN PROBLEMEN ZICH 

OPENBAREN 

BEELD SCHETSEN VAN 

OMVANG GROEP 

PERSONEN MET VERWARD 

GEDRAG IN WEST-BRABANT



Doel: In twee pilotregio’s de mogelijkheden verkennen van kwantitatieve 

monitoring van personen met verward gedrag op basis van bestaande bronnen. 

Onderzoeksvraag: Wat is het voorkomen – aard en omvang - van personen 

met verward gedrag in de pilotregio’s in 2017?

Verward gedrag: Mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 

waarbij al dan niet het risico bestaat dat zij zichzelf of anderen schade 

berokkenen.

Regionale pilots monitor personen met verward gedrag 



Politie: ‘Overlast door verward of overspannen 

persoon’ (E33) of ‘Poging tot zelfdoding’ (E14)

RAV MWB: A-rit met werkdiagnose 

‘psychiatrie’.

GGD WB: Melding bij Meldpunt Zorg & 

Overlast

BOPZ-Online: Lastgeving tot 

inbewaringstelling (ibs-aanvragen)

IMW Breda: Inschakeling crisisdienst 

maatschappelijk werk

Gebruikte bronnen in de pilotregio West-Brabant



Registraties en unieke personen 2017



• Vaak is er sprake van meerdere en 

complexe problemen in verschillende 

leefgebieden tegelijk.

• Financiële moeilijkheden, huiselijk 

geweld, huisvestingsproblemen en 

psych(iatr)ische problemen zoals angst, 

paniek, suïcide en niet affectieve 

psychotische stoornissen kwamen vaak 

voor. 

Achterliggende problemen



Meldingen politie: belangrijkste risico

18%

36%

33%

13%

Vooral overlast, gevaar of risico voor anderen

Vooral overlast, gevaar of risico voor zelf

Enige overlast, geen gevaar

Geen overlast, geen gevaar



Meldingen politie: locatie van het incident

43% in de 

openbare 

ruimte

4% in een 

instelling of 

verpleeghuis

54% in of rond 

de woning



I. Verward gedrag op 

straat/personen die dak-

of thuisloos zijn

II. De persoon die zichzelf 

meldt

III. De gedesoriënteerde 

oudere mens

VI. De persoon in 

somberheid, depressiviteit 

en/of suïcidaliteit

IV. Het (langlopende) 

burenconflict/ Overlast in 

de wijk

V. De bekende 

wijkbewoner in dreigende 

Crisis

Meldingen politie: indeling in subgroepen



• Aantal registraties groter dan aantal unieke personen.

• De persoon met verward gedrag bestaat niet. 

• In minderheid sprake van (ernstige) overlast of risico 

voor anderen.

• Uitingen van problematiek veelal in en rond de 

woning.

• Monitoring op basis van bestaande bronnen is 

complex.

Concluderend



MEER LEZEN? 

RAPPORTAGE VERSCHILLENDE BRONNEN, ÉÉN MOZAÏEK. EINDVERSLAG VAN HET PROJECT ‘REGIONALE PILOTS MONITOR PERSONEN MET 

VERWARD GEDRAG IN UTRECHT EN WEST-BRABANT’

VRAGEN? 


