
 

 

Personen met verward gedrag (Corona)  

Beeld blijft stabiel niet heel anders dan anders voor wat betreft de cijfers, ook voor wat 
betreft de signalen t.a.v. samenwerking uit de eenheden.  

Incidenten E33 maar lijkt redelijk gelijke tred te houden met de stijging die we over de 
jaren gewoon zijn. Geluiden over “veenbrand”, “stilte voor de storm” met name t.a.v. wat 
te verwachten van achter de voordeur zijn er nog steeds. Vertaalt zich niet in de signalen 
en cijfers. 

GGNet 
Om het beeld breder te krijgen is er ook gekeken naar meldingen bij GGNet.  
Op de eerste plaats krijgt de politie van GGNet terug dat er geen sprake is van een 
toename in het aantal meldingen bij hen. In eerste instantie was rekening gehouden met 
een toename van het aantal cliënten die toch een al somberder wereldbeeld hadden en 
door de corona een extra zetje de verkeerde kant op zouden krijgen wat door zou werken 
op het aantal suïcide pogingen voortkomend uit dit ziektebeeld. Hier bleek echter 
gelukkig geen sprake van. Geen toename op dit vlak door de GGNet te zien. 
Op de HIC is het vol maar niet drukker dan anders. Er is 1 crisisbed standaard vrij. Een 
verandering is wel dat op de HIC het aantal vrijwillige opname tot het minimum beperkt 
wordt. Op de andere afdelingen is het los van de coronamaatregelen die overal genomen 
worden geen extra drukte. Dit geld ook voor de locatie Warnsveld. Ook hierin weinig 
bijzonderheden.  
De meldingen bij de crisisdienst zijn niet anders dan anders. Politie ziet dat de crisisdienst 
als gebruikelijk hun werk doet en gebruikelijke knelpunten in de praktijk onveranderd 
blijven. Geen zaken die nu ineens heel anders zijn i.v.m. corona.   
 
Politie 
In het basisteam is soms een lichte verhoging van het aantal e33 meldingen te zien. Het 
blijkt te gaan om extra meldingen van enkele cliënten die eigenlijk vrijwillig opgenomen 
zouden worden als er geen strikter toelatingsbeleid bij de GGNet zou zijn. Let wel dit zijn 
enkel de vrijwillige opnames. Deze mensen zorgen voor wat extra meldingen omdat ze 
vaker bellen of we er iets meer mee van doen hebben omdat de zorg net niet voldoende 
kan inspelen op de zorg die eigenlijk nodig is. Dit zijn de meldingen die we anders niet 
gehad hadden omdat ze in opname waren geweest. Deze casussen worden door de politie 
bij de veiligheidskamer verder gescreend en opgepakt. 
 
Veiligheidskamer 
In de Achterhoek wordt het casusoverleg Personen met Verward Gedrag in de 
Veiligheidskamer besproken. De ene week worden alle E33 meldingen besproken 
(triageoverleg) en de week erop de hieruit voortkomende zaken waarin vervolg moet 
plaatsvinden (casusoverleg). 
De bovengenoemde meldingen die deze cliënten veroorzaken worden hierin 
meegenomen en besproken met GGNet, zodat er maatwerk kan plaatsvinden. Vanuit dit 
samenwerkingsverband geen verhoging van het aantal zaken of meldingen. Ook het type 
problematiek is niet echt anders. 

 


