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Samenvatting 

Aanleiding voor het onderzoek  

Politie en verwarde personen 

Operationeel politiepersoneel komt regelmatig in contact met burgers met psychische en/of 

verslavingsproblemen die overlast en (gevoelens van) onveiligheid veroorzaken. Het gaat dan om 

‘verwarde personen’ die overlast geven, hulpverlening nodig hebben, verkommeren of zich gevaarlijk 

of strafbaar gedragen. De politie schat dat zij aan deze groep 'verwarde personen' een aanzienlijk 

deel van haar capaciteit besteedt. Reden daarvoor is dat de politie continue beschikbaar is waardoor 

te allen tijde een beroep op haar kan worden gedaan.  

 

De politie maakt bij een confrontatie met verwarde personen steeds een keuze om zelfstandig op te 

treden of om (ook) een beroep te doen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Omgekeerd kan 

de GGZ ook een beroep op de politie doen. Gezien de wederzijdse afhankelijkheid is een goede 

samenwerking tussen politie en GGZ-organisaties van belang. Om deze te faciliteren zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt in een convenant politie-GGZ. Het convenant is een landelijk 

kader dat regionaal in de praktijk wordt gebracht. De uitvoering van het convenant verschilt dus 

regionaal.  

 

Onderzoek  

Vanuit het Directoraat Generaal Politie (DG Politie) van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

(VenJ) is er behoefte aan informatie over de capaciteit die de politie besteedt aan optreden dat volgt 

op het gedrag van verwarde personen en de aard, kwaliteit en doelbereiking van de samenwerking 

tussen politie en GGZ en de betekenis van het convenant daarin. DSP-groep heeft in opdracht van 

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van VenJ 

onderzoek naar genoemde onderwerpen uitgevoerd.  

 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Hoeveel capaciteit besteedt de politie aan optreden dat volgt op problematisch gedrag van verwarde 

personen? In hoeverre maken de politie en GGZ op een efficiënte en effectieve wijze gebruik van 

elkaars competenties en bevoegdheden? 

 

Het veldwerk van het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2013 tot en met april 2014. 

Binnen het onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt. In de eerste plaats zijn de wet- en 

regelgeving bestudeerd evenals diverse schriftelijke bronnen geanalyseerd. Daarnaast werden in vier 

voormalige politieregio’s in totaal 30 semigestructureerde interviews gehouden met 

portefeuillehouders GGZ van de politie, uitvoerende politiemedewerkers, medewerkers van de GGZ 

en medewerkers van andere partijen die (ook) zijn aangesloten bij OGGZ-netwerken
1
. Onder 600 

 
 
 

Noot 1 De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is een verantwoordelijkheid van de door de rijksoverheid 

aangewezen gemeente. De uitvoering ligt doorgaans bij een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en/of een GGZ-
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politiemedewerkers van de basispolitiezorg
2
 (agenten, hoofdagenten, brigadiers in de functies 

wijkpolitie, wijkagenten en noodhulp) is in vier voormalige politieregio’s een enquête afgenomen  . Bij 

de nationale politie werden overzichten uit de BVH-registraties opgevraagd en bij de regionale 

eenheid Amsterdam werd uitgebreid onderzoek in het BVH-systeem zelf uitgevoerd.  

 

Reikwijdte onderzoek en definitie verward persoon: perspectief van politie  

Binnen het onderzoek is het perspectief van de politieorganisatie ingenomen. Dat wil zeggen dat 

alleen naar samenwerking rond verwarde personen is gekeken voor zo ver daarbinnen de politie een 

rol heeft. Zoals bekend geschiedt het overgrote deel van de hulpverlening aan verwarde personen 

zonder tussenkomst van politie. Dat levert inherent een eenzijdig beeld op omdat de taak van de 

politie bij verwarde personen vaak wezenlijk anders is dan die van de andere 

samenwerkingspartners. Hoewel het convenant politie-GGZ 2012 in dit onderzoek een grote plaats 

inneemt, is dit onderzoek geen evaluatie van het convenant.  

 

De term ‘verward persoon’ neemt binnen dit onderzoek een centrale plek in. De term is echter niet 

eenduidig geoperationaliseerd en in de praktijk verstaat dan ook niet iedereen hetzelfde onder dit 

begrip. In dit onderzoek is gekozen voor een definitie die aansluit bij het perspectief van de politie en 

wordt met verward persoon bedoeld “eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijke verstoorde 

oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enige ander in gevaar brengt en/of een 

bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.” De definitie is daarmee anders dan de 

definitie voor verward persoon zoals die wordt gevonden in het convenant politie-GGZ 2012 (zie 

verder bij onderzoeksresultaten). 

 

Onderzoeksresultaten 

Wettelijk kader  

Het wettelijk kader voor het politieoptreden rond verwarde personen wordt gegeven door de 

Politiewet 2012, de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere 

opsporingsambtenaren (Ambtsinstructie 1994), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen (BOPZ) en het Wetboek van Strafrecht (Sr). Uit het onderzoek blijkt dat het wettelijk 

 
 
 

instelling. Tussen die instellingen bestaat idealiter een nauwe samenwerking. Daarnaast participeren andere instituties 

zoals politie, gemeentelijke sociale dienst, hulpverleningsorganisaties en sociale verhuurders in overlegstructuren.  

 

Noot 2  Het politiewerk is verdeeld in basispolitiezorg en specialistische taken. Hoewel de term basis politiezorg nergens 

eenduidig is afgebakend omvat het volgens de politie globaal de volgende taken: 

 Dagelijks politietoezicht. De aanwezigheid van de politie op straat voorkomt overtredingen en misdrijven.  

 Preventie. Tips om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen. 

 Verkeer. Alcoholcontroles, onderzoek verkeersongeval en de gemeente adviseren over verkeersmaatregelen 

(bijvoorbeeld over aanpassen snelheid).  

 Recherche en forensische opsporing. Rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld diefstal en inbraak, terwijl een 

forensisch expert DNA-sporen onderzoekt.  

 Hulpverlening. 

 Handhaving. Handhaven van wetten en regelgeving op het gebied van wapens en munitie, en sluitingstijden van 

horecagelegenheden en winkels.  

Zodra specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld om sporen na een inbraak te onderzoeken, schakelt de politieagent 

specialisten in, zoals technisch en forensisch rechercheurs. Naast deze taken zorgt de politie voor het zorgvuldig 

opnemen en afhandelen van aangiften en meldingen. (bron: www.politie.nl) 
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kader een aantal zaken onbepaald laat. Zo heeft de politie feitelijk geen rechtsgrond tot het 

vasthouden van een verward persoon wanneer de persoon (nog) geen juridische titel heeft 

waaronder dwangverpleging kan plaatsvinden (een IBS of een RM). Daarnaast is niet voor iedere 

situatie bepaald wie verantwoordelijk is voor het vervoer van verwarde personen.  

 

Convenant politie-GGZ 2012 

De wettelijke taak van de politie is bij verwarde personen het verlenen van noodhulp en signaleren 

van zorg. In het geval van een crisissituatie waarin een verward persoon de openbare orde of 

veiligheid verstoort dan wel een gevaar is voor zichzelf, is de politie verantwoordelijk voor het 

handhaven van de openbare orde, het begrenzen van overlast en het veiligstellen van situaties. De 

GGZ is verantwoordelijk voor een snelle beoordeling bij een vermoeden van psychiatrische 

problematiek, het op indicatie organiseren en bieden van het juist zorgaanbod, en het adviseren van 

de betrokkenen. De niet-spoedeisende zorg voor langere termijn is een taak is van GGZ en overige 

hulpverleners Politie zal vanuit haar wettelijke taak ondersteunend, signalerend, adviserend en 

doorverwijzend optreden.  

 

Omdat het huidige wettelijk kader voor verschillende onderdelen van de samenwerking tussen politie 

en GGZ geen nadere invulling geeft en de uitvoeringspraktijk naar het oordeel van beide partijen aan 

efficiëntie en effectiviteit kon winnen, werd in 2003 tussen de politie en de GGZ een landelijk 

convenant afgesloten. In 2012 werd een nieuw convenant politie-GGZ opgesteld. Het nieuwe 

convenant voorziet in oplossingen voor problemen op het terrein van: 

1 Bereikbaarheid en beschikbaarheid  

2 Insluiting en beoordeling 

3 Aangifte in de GGZ 

4 Vervoer 

5 Informatie-uitwisseling 

6 Vermissing / ongeoorloofde afwezigheid uit een GGZ-instelling 

 

Het convenant regelt niet alles maar biedt een landelijk kader om regionaal invulling te geven aan 

lokale problematiek. Volgens de voorzitter Landelijk Platform Politie en GGZ is uitgangspunt van de 

opstellers van het convenant geweest 80% van het samenwerkingsproces te regelen en de niet te 

regelen 20% over te laten aan de werkvloer.  

 

Samenwerking 

Binnen de samenwerking rond verwarde personen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

een crisissituatie en de niet-acute zorg omdat verschil bestaat tussen de wijze van opvolging van een 

melding bij deze twee vormen van zorg. Voor wat betreft de acute situaties is in alle vier de 

onderzochte voormalige politieregio’s sprake van dezelfde soort samenwerkingspartners. De politie 

werkt namelijk samen met de GGZ, de GGD en de ambulance dienst. De taak en terreinafbakening 

zijn uitgewerkt in lokale afspraken die soms zijn vervat in formele lokale convenanten. De huidige 

situatie kan worden aangemerkt als zowel een complementaire samenwerking (terreinafbakening) als 

een integrale samenwerking en neemt voor een belangrijk deel de problemen weg die de aanleiding 

vormden voor het opstellen van het tweede convenant. Van welke vorm van samenwerking sprake is, 

is afhankelijk van de casus.  
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Voor wat betreft de niet-acute lange termijnzorg is de samenwerking rond verwarde personen tussen 

politie en overige zorgpartijen regionaal of lokaal ingevuld en daarmee minder uniform: de 

participerende partijen verschilden soms aanzienlijk. De rol van de politie in het niet-acute domein 

beperkt zich doorgaans tot het signaleren van verwarde personen en melden daarvan in de bedoelde 

overleggen dan wel het voorzien van deze overleggen van informatie over de situatie ter plaatse, dan 

wel het verlenen van assistentie aan zorg bij huisbezoeken e.d. De rol van de politie is in het niet-

acute proces in de praktijk veel geringer dan bij het acute proces, maar deze rol komt volgens 

basispolitiezorgmedewerkers wel vaker voor. Binnen de samenwerkingsverbanden is voor wat betreft 

de taakafbakening tussen politie en overige zorginstanties sprake van een duidelijke 

complementariteit.  

 

Met de introductie en nadere uitwerking van het convenant politie-GGZ 2012 wordt een duidelijke 

verbetering geconstateerd ten opzichte van de tijd daarvoor. Ongeveer twee derde van de 

basispolitiezorgmedewerkers vindt dat de samenwerking rond verwarde personen in zowel 

crisissituaties al niet-acute situaties redelijk tot goed verloopt. Wel geeft drie kwart van de politie aan 

dat ook nu nog aandachtspunten aanwezig zijn. Onderwerpen die genoemd worden, zijn de 

(samenwerking rondom) bereikbaarheid en de beschikbaarheid van opvangplekken voor verwarde 

personen bij de opvangvoorzieningen. In één van de onderzochte regio’s is in het lokale convenant 

bepaald dat opname door de crisisdienst (bij nieuwe cliënten) alleen aan de orde is als de verwarde 

persoon eerst door een (GGD-)arts wordt beoordeeld. De tussenstap die ontstaat met de beoordeling 

ter plaatse door de (GGD-)arts beïnvloedt volgens de politie de effectiviteit in negatieve zin. 

Bovendien werd de zorg geuit of de komst van de transitie en de ambulantisering van de zorg, de 

huidige functionerende samenwerkingsverbanden niet teniet doet. Aanvullend werd opgemerkt dat 

het realistisch is te veronderstellen dat bepaalde zorgvragen feitelijk niet opgelost kunnen worden en 

de aandacht zich moet richten op het hanteerbaar houden van de situatie.  

 

Verward persoon 

De term 'verward persoon' is ook binnen de politieorganisatie niet eenduidig afgebakend. In de 

meeste gevallen hanteert men echter wel het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een verstoord 

oordeelsvermogen dan wel een disconnectie met de realiteit. Onder verward persoon verstaat de 

politie echter meer dan wat door het convenant wordt aangemerkt als verward persoon.
3
 Een 

verward persoon kan volgens de politie bijvoorbeeld ook een verslaafde, dementerende of een 

verstandelijk gehandicapte persoon zijn.  

 

Politie optreden 

Uit het onderzoek blijkt dat politiemedewerkers van mening zijn dat hun inzet rond verwarde 

personen hoort bij het reguliere werk in de basispolitiezorg. Voorts blijkt dat het politieoptreden naar 

aanleiding van een melding over een verward persoon niet zo zeer wordt bepaald door het type 

verwarde persoon als wel door het feit of sprake is van een crisissituatie of een niet-acute zorgvraag. 

 
 
 

Noot 3 In het convenant politie-GGZ 2012 wordt met een verward persoon bedoeld een persoon bij wie een redelijk 

vermoeden bestaat van een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen die voortkomt uit een geestesstoornis. Als 

geestesstoornis zijn aan te merken: een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit bijvoorbeeld 

hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide en organische hersenaandoeningen. Niet als 

geestesstoornis in deze zin zijn aan te merken: handelingen die voortkomen uit een emotionele reactie op een 

gebeurtenis, afhankelijkheid van middelen en stoornissen van de persoonlijkheid. 
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Daar waar in de crisissituatie de politie-inzet vooral bestaat uit het afhandelen van individuele 

meldingen, ligt het accent van de politie-inzet in niet-acute situaties veel meer in de preventieve sfeer 

door afstemming met de andere zorgpartijen.  

 

Daar waar de politie optreedt bij individuele meldingen (acuut en niet acuut) vormt het 

overlastgevend gedrag van de verwarde persoon in ongeveer een derde van de gevallen de directe 

aanleiding tot inzet. Ook in ongeveer een derde van de gevallen is dat een acute zorgvraag. Een 

strafbaar feit is in ongeveer een kwart van de gevallen aan de orde. Het politieoptreden vindt in een 

derde van de gevallen plaats in de openbare ruimte. In een kwart van de gevallen vindt dit plaats in 

de particuliere woning van de verwarde persoon.  

 

Het optreden bestaat uit uiteenlopende verrichtingen, maar vrijwel altijd is er sprake van aanspreken 

en bemiddelen. In ongeveer een derde van de gevallen gaat het echter ook om het transport van de 

verwarde persoon naar een crisisopvang of zorginstelling (of naar huis). 

 

Politiecapaciteit  

Betrouwbare cijfers over de capaciteit die de politie besteedt aan verwarde personen zijn in 

Nederland niet beschikbaar. Wel levert dit onderzoek  twee indicatoren die gezamenlijk bijdragen aan 

een beeld over de politie-inzet op dit terrein: 

 

Een eerste indicator is gebaseerd op de registraties in het bedrijfsprocessysteem van de politie 

(BVH).  De politie hanteert een registratiecode (E33) waaronder zij meldingen gerelateerd aan 

verwarde personen kan wegschrijven in haar bedrijfsprocessysteem (BVH). Aan de hand van 

dossier- en enquête-onderzoek is bekeken welk deel van de E33 zaken daadwerkelijk verband houdt 

met verwarde personen. Daarnaast is bekeken in hoeverre relevant politieoptreden ook onder andere 

codes wordt geregistreerd. Dit onderzoek becijfert dat van al het in BVH geregistreerde 

politieoptreden bij benadering 6% is te relateren aan het gedrag van verwarde personen. In de grote 

steden ligt dit percentage wat hoger dan op het platteland. Hierbij moet in ogenschouw worden 

genomen dat een deel van de politie-inzet rondom verwarde personen  – net als andere inzet 

overigens – niet wordt geregistreerd in BVH.  

 

Een tweede indicator is de hoeveelheid tijd die medewerkers uit de basispolitiezorg zeggen te 

besteden aan deze doelgroep. De geënquêteerde politiemedewerkers van de basispolitiezorg 

(agenten, hoofdagenten, brigadiers in de functies wijkpolitie, wijkagent en handhaving & noodhulp) 

schatten zelf in gemiddeld 13%
4
 van hun totale arbeidstijd te besteden aan zaakgerelateerd 

politieoptreden rond verwarde personen. Zoals gesteld wordt een deel van deze inzet niet 

geregistreerd in BVH. Bovenstaande twee indicatoren hebben het karakter van schattingen en zijn 

met onzekerheidsmarges omgeven.    

 

Uit het onderzoek blijkt dat de geënquêteerde politiemedewerkers van mening zijn dat hun inzet rond 

verwarde personen hoort bij het reguliere werk in de basispolitiezorg. 

 

 
 
 

4 tussen de 9% en 17%, 95%-betrouwbaarheidsinterval 
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Tot slot 

‘Verwarde personen’ is een belangrijk thema binnen het werk van de politie. En naar het zich laat 

aanzien blijft het dat voorlopig ook. Een derde van de politiemedewerkers constateert over de 

afgelopen jaren een toename van het aantal verwarde personen en bijbehorende problematiek. De 

verwachting van verschillende partijen is dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Het is denkbaar 

dat de ambulantisering van de zorg en de transitie van de zorg naar de gemeentes er toe zullen 

leiden dat de situatie rond verwarde personen vaker de openbare orde en veiligheid in gevaar zullen 

brengen en dus zullen leiden tot meer politie-inzet. Dankzij de uitwerking van de convenantafspraken 

en de ontwikkelingen rond samenwerking in het OGGZ-domein lijkt de politie echter ook steeds beter 

geëquipeerd om deze doelgroep adequaat te begeleiden. Zeker wanneer de nieuwe Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg wordt ingevoerd.  

 

Het onderzoek laat ook zien dat verschil in taken en verantwoordelijkheid geen beletsel hoeft te zijn 

voor goede samenwerking. Zo lang partijen bereid zijn het gemeenschappelijke doel voor ogen te 

houden, blijken de formele en wettelijke beperkingen niet onoverkomelijk bij het adequaat toeleiden 

van verwarde personen naar het aangewezen zorgkader. Wellicht dat daarmee de samenwerking 

tussen politie en GGZ als een goed voorbeeld kan dienen voor samenwerkingsverbanden tussen 

andere partijen die qua werkwijze en doelstelling van elkaar verschillen. 

 

 

 


