
In Lunetten en Overvecht (en in de regio Woerden en Zeist) experimenteren we met integrale ggz wijkteams van 
waaruit zowel behandeling als begeleiding wordt geboden gericht op herstel en voorkomen van opname.

De gemeente Utrecht bevordert samen met haar regiogemeentes en partners een sluitende aanpak van preventie, 
zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen) te verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. 

Utrecht is als een van de landelijke verdiepingsregio’s een voorloper bij deze aanpak. 
Hieronder schetsen we de ambities waar we met de verschillende partners in de regio aan werken. 
Op onderdelen zal nog verdere besluitvorming plaats vinden.
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Bij de aandacht voor personen met verward gedrag moeten we alert zijn op voorkomen van stigmatiseren. 
Samen met cliënten gaan we negatieve beeldvorming doorbreken.

Met een door de cliënt opgestelde crisiskaart kunnen professionals tijdens een crisis zien wat te doen. 
De cliënt houdt zelf de regie in handen.

Met deze aanpak leren deelnemers (professionals en burgers) eerste hulp te bieden aan mensen met 
psychische klachten.

De buurtteams krijgen problemen op basale levensgebieden zo vroeg mogelijk in beeld. Samen met 
corporaties, huisartsen, politie, zorgpartijen gaan zij de vroegtijdige signalering versterken zodat tijdig 
passende ondersteuning geboden wordt. Het stadsteam herstel doet dit voor daklozen en extreme zorgmijders.

We gaan het systeem van melding kwalitatief verbeteren en toegankelijker maken.

Eenduidige multidisciplinaire beoordeling en risicotaxatie van mensen met verward gedrag ongeacht de 
vindplaats. Deze is 24/7 beschikbaar en vindt plaats in een passende omgeving.

Vervoer naar een opvang- of beoordelingslocatie bij voorkeur niet in een politievoertuig 
(mits er geen strafbare feiten zijn). Aan alternatieve mogelijkheden wordt gewerkt.

Onderzoek naar nieuwe vormen van opvang die een time-out kunnen bieden om een crisis te voorkomen.

Organiseren van zorg op maat met een combinatie van beschermd wonen en kortdurende behandeling in een 
prikkelarme omgeving.

Actief traceren van onverzekerden en een briefadres verstrekken. Zorgverleners krijgen meer financiële 
mogelijkheden om onverzekerden zorg te bieden.

Binnen het Veiligheidshuis Regio Utrecht en met het privacyreglement lokale persoonsgerichte aanpak, zijn de 
randvoorwaarden aanwezig om informatie te delen tussen de straf-, bestuurlijke- en zorgketen en in 
samenhang te handelen.

Bij verward gedrag gecombineerd met (dreigende) geweldsfeiten, agressie of overlast zullen strafrecht, 
zorg en bestuursrecht op elkaar afgestemd worden. In het Veiligheidshuis Regio Utrecht worden op maat 
afspraken gemaakt.


