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Advies Sluitende aanpak verwarde personen

Geachte Adviesraad,

Dank voor uw advies m.b.t. de nota Sluitende aanpak veruvarde personen.

Hierbij ontvangt u de reactie daarop van het college.

ln de eerste plaats zijn wij verheugd dat u de voorgestelde aanpak
ondersteunt en dat u zich m.b.t. uw advies uitgebreid heeft georiënteerd

door het voeren van gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Wij zijn het met u eens dat er de komende periode nog een aantal zaken
afgesproken en geregeld moeten worden, wil er daadwerkelijk sprake zijn
van een sluitende aanpak, waarbij het niet alleen maar gaat om opvang.
Vanuit dit perspectief kan de nota inderdaad als een momentopname
gezien worden. Maar wel een moment waarop we de kaders stellen voor
een integrale aanpak voor de komende jaren. Daarmee is de gemeente
Delft een van de eerste gemeenten in het land, die de oproep van de
ministeries van VWS en V&J en de VNG beantwoord heeft. Op landelijk
niveau is inmiddels duidelijk geworden dat een sluitende aanpak van
verwarde personen op lokaal/regionaal niveau meer behelst dan vooraf
ingeschat. Vandaar dat landelijk het schakelprogramma "Niemand tussen
wal en schip" is ingezet, dat ervoor moet zorgen dat gemeenten/regio's op

1 oktober 2018 beschikken over een goedwerkende aanpak voor
ondersteuning van mensen met verward gedrag. Dit vergt niet alleen lokale
inspanningen van gemeenten en ketenpartners maar ook landelijke
maatregelen.WU zullen de mogelijkheden die dit programma biedt benutten
in de implementatie en doorontwikkeling van onze aanpak.

Monitorinq- en verbindinqen
Zoals beschreven in de nota, valt het beleid uiteen in 3 hoofdonderdelen.

Ten behoeve van de afspraken over toeleiding/vervoer/triage/opvang wordt
een regiegroep ingesteld op DWO niveau bestaande uit GGZ-Delfland,
politie en de DWO gemeenten. Er vindt afstemming plaats met de twee
andere opvanginitiatieven binnen Haaglanden (OVP Den Haag en de OVP
in oprichting van Rivierduinen).
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Voor het onderdeel signalering en vangnet in de wijk wordt in het eerste

kwartaal van 2017 eeÀ opdracht opgesteld. Daarin word de monitoring en

evaluatie meegenomen.

Ten behoeve van de verbetering van de ketenaanpak wordt in januari 2017

een regionale ketenregisseur aangesteld . zii zal zich i.s.m. lokale regisseurs

bezighóuden met o.à. verbeteringen op het gebied van passende zorg,

maitwerk en domein overstijgende-casusregie' ln haar opdracht krijgt ook

monitoring een Plek.

De aanpak venrvarde personen staat niet op zich. Erwgr!!zoveel mogelijk

verbinding gelegd met andere vormen van preventiebeleid., gericht op deze

doelgroef, àn Oà ontwikkelingen op het gebied van integrale casusregie. Dit

laats-te behoort nadrukkelijk iot de opdracht van de ketenregisseur. Ook de

gemeentelijke Toegang, met name het Sociaal Team spelen hier een rol' Zo

íiin 
", 

recent nadeie sàmenwerkingsafspraken gemaakt tussen GGZ-

Delfland en het Sociaal Team, waarbij er wekelijks de gelegenheid is om

afspraken te maken over complexe casussen.

Andere doelqroePen dan GGZ
@het niet alleen gaat om personen met GGZ-

problematiek. De opdracht m.b.t. signalering en vangnet in de wijk zal dan

ook breder gericht zijn dan GGZ. Zorgaanbieders m.b.t. verslaving,

ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

worden uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren
Met GGZ-óeHanà is afgesproken dat veruvarde personen zonder GGZ

problematiek, die in de ópvang terecht komen door hen worden toegeleid

naar de juiste zorginstellingen'

Opvanqcapaciteit
Door Gcrz-Delfland en zorgkantoor DSW is vastgesteld dat de

opvangcapaciteit i.k.v. de ópvang verwarde personen voorlopig toereikend

is, ooÈbij een toename van het gebruik. Wanneer de plaatsen in Delft toch

vol zijn kàn uitgeweken worden naar de OVP van GGZ-Delfland in

Schiédam. fUoófrt er desondanks, in uitzonderingsgevallen geen oplossing

zijn dan kan uitgeweken worden naar de OVP Den Haag. GGZ-Delfland

bÍjft vervolgenJverantwoordelijk voor het terugnemen van de patiënt.

Bijdreigenàe ontoereikende capaciteit volgt overleg met DSW over

uitbreiding.
Bij een eventueel gebrek aan vrijwillige opnameplaatsen zoekt GGZ'

OètflanO naar een passende opnameplek bij collega instellingen.

Zo min moqeliik dwanqinzet
GGZ Delfland streeft er naar om de behandeling in een vr'rjwillig kader plaats

te laten vinden. Binnen de visie van GGZ-Delfland wordt de regie zoveel

mogelijk bij de patiënt gelegd. Dwang en drang worden pas in uiterste

noo-dzàat< gebruikt wanneer er geen andere alternatieven mogelijk zijn.

Medewerkèrs van GGZ-Delfland zijn getraind in de escalerend werken

volgens de laatste inzichten.

Betrekken van naasten en familie
ffiindienmogelijkaltijdhetsociaalnetWerkindedirecte
patiëntenzorg. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsnota
iamiliebeleid GGZ-Delfland. De Criteria familiebeleid van de LPGGz zijn

daarin leidend. Bij crisis/opname is één van de bij de behandeling betrokken
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hulpverleners vaste contactpersoon voor familie en naagten' Familie wordt

i#t t""ri"mming) betrokken bii het opstellen van een behandelplan en de

crisis- of signaleringskaart.
Èatiënten ríorden dij ontslag d.m.v. een gestandaardiseerde vragenliist

gevraagd naar hun érvaringin. Vanuit dè gemeente zal de betrokkenheid

ian naàsten en familie m.b.t. de opvang verwarde personen worden

betrokken bij de evaluaties. Zo nodig wàrden er aanvullende afspraken over

gemaakt.

Vervoer
ilpo-ntie heeft op districtsniveau toegezegd ook in2o17 verwarde

p"ràon"n te blijvén vervoeren naar dà opvàng verwarde.personen. Zoals in

àlte regio's zal er in 2A17 gewerkt moeten worden aan alternatieve vormen

,an pa-iiëntenvervoer en triage binnen de Meldkamer, wanneer er geen

,Ér*à is van strafbare feiteà of somatische problematiek..Op initiatief van

Éi"n én op verzoek van alle Haaglanden-gemeenten heeft GGD

ÉààglanOàn hierin het voortouw genomei. Er zal gebruik gemaakt worden

van Ëet landelijke traject dat morienteel hiervoor wordt opgestart, inclusief

de bijbehorende financiële middelen.

wij delen uw mening dat het beter.is om de benodigde acute zorg zoveel

*ógàrUr thuis te levéren en betrokkenen niet te hoeven vervoeren' ons

neÈiO'zal er dan ook op gericht zijn om dit zoveel als kan mogelijk te

maken.

Gebruik van de crisiskaart
ffit gebruik gemaakt van het signaleringsplan

vanuit het Crisis ontwikkelinglmoOet. fevens wordt er gebruik gemaakt v-an

nót iignateringsplan, middeÉ E-Health. Dit plan wordt gemaakt door patiënt'

zijn díecte nàsten en behandelaar. Een aantal cliënten heeft zelf een

ciÈistaart ingevuld. Op het moment dat er duidelijkheid is over de door u

ó;;Àà" h-ndelijk beschikbare middelen t.b.v. de crisiskaart zullen wij

Ër*"n met GGZ -Delfland bekijken hoe we deze eventueel kunnen

benutten.
Aan de bekendheid en werkwijze van de Meldpunt Bezorgd functie

(onderdeelvan het SociaalTeam) wordt in de eerste helft van 2017 extra

àandacht besteed middels een communicatieplan signalering en

bemoeizorg vanuit de Toegang.

Ervarinqsdeskundiqen
@eer gebruik gaan maken van de inzet van

ó*àringsOeskundigen, *Lt n"*à degenen met een GGZ achtergrond' Zo

ór"n *Ë parallelaàn de uituoering van de opdracht m.b.t- signalering en

íangneyondersteuning in de wijk een p§ect laten lopen waarin

wijk[ewoners met hn§durige pioblematiek direct betrokken worden.

Màt Oetret<king tot crisJs- eÀ acute opvang/opnamesituaties zullen we met

GGZ-Delflancloverleggen in hoeverre we daar ook in dit verband vorm aan

kunnen geven.

I nformatievoorzien ing

ffidragen voor de communicatie rondom de opvang

verwarde personen *ànnèer de overeenkomsten met de DWO gemeenten

en politie getekend zijn.
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Hoogachtend,
het college van burg, en wethouders van Delft,

J.M. Van Bijste
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