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Inleiding 
 
Voor u ligt een ketendocument ter afsluiting van een periode van voorbereiding om te komen tot een keten 
voor de persoon1 met (verdenking van) acute psychiatrie. De inhoud is het resultaat van een proces van 
overleg, afstemming en besluitvorming binnen een structuur van een stuurgroep en werkgroep met een 
afvaardiging vanuit alle betrokken ketenorganisaties. Met dit document worden resultaten tot dusver op een rij 
gezet en uitgangspunten, afspraken en werkwijzen bekrachtigd. 
 
Een keten is dynamisch en nooit af en dit geldt zeker voor de Keten Acute Psychiatrie gestart in een periode 
met veel media aandacht voor de landelijke aanpak van personen met verward gedrag, de regierol van 
gemeenten en ontwikkelingen in de acute GGZ. Een dergelijke turbulente omgeving daagt uit om de 
samenhang te bewaken en biedt mooie kansen om samenwerking verder vorm te geven.  
 

In de Keten Acute Psychiatrie is geen sturing met een hiërarchische verantwoordelijkheid, er is geen zgn. baas 
boven baas. De afspraken worden gemaakt op basis van gelijkwaardigheid en zijn echter niet vrijblijvend. 
 
In voorliggend document worden de resultaten en afspraken rond het patiënttraject geordend aan de hand van 
bouwstenen.   

 
Deel I. Context en motivatie 
 
Het belang van ketensamenwerking  
Vele organisaties en zorgverleners zijn betrokken bij de zorg van een persoon met verdenking van (acute) 
problematiek. Het  bieden van de juiste zorg op het juiste moment door de juiste organisatie  is voor de 
betreffende patiënt van levensbelang. Immers de patiënt en naasten dienen de weg naar zorg behandeling 
en/of herstel te ervaren als een aangesloten traject waarin organisaties daadwerkelijk samenwerken. Zij 
moeten er vanuit  kunnen gaan dat zorgverleners  eventuele  risico’s voor hen inschatten en de meest 
effectieve en minst ingrijpende interventie bieden vanuit de visie licht als het kan, zwaar als het moet. Voor 
zorgverleners en organisaties is het belangrijk dat zij geen onnodige stagnatie ervaren, hun taak kunnen 
uitvoeren, beschikbaar blijven voor andere spoedpatiënten en veilig kunnen werken.  
 
Een goede samenwerking over organisatiegrenzen heen voorkomt misverstanden en onnodige problemen. 
Belangrijke randvoorwaarden zijn een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, goede onderlinge 
communicatie en afstemming over wie doet wat en welke in formatie is nodig tijdens het traject van de patiënt 
naar beoordeling en/of zorg. Kortom aangeschakelde samenwerking tussen organisaties in een keten. 
 
De start van ketenvorming acute psychiatrie 
Ketenvorming in de acute zorg in de regio’s is indertijd gestimuleerd vanuit het Ministerie van VWS voor 
patiëntengroepen die een groot beslag leggen op de acute zorg, o.a.  de acute GGZ.  Vanuit de Regionale 
Overleggen Acute Zorg (ROAZ) in Noord Nederland is gekozen voor een eenduidige methodische aanpak, 
temeer daar meerdere organisaties al noordelijk zijn georganiseerd.  In de aanpak wordt onderscheiden: 

 Het ketenzorgproces voor de patiënt over de eigen organisatiegrenzen heen.  
(vormgeving in werkgroepverband bestaande uit professionals). 

 De organisatie van de keten tussen de ketenpartijen.   
(afspraken en besluiten in stuurgroepverband over eigen organisatiegrenzen heen). 

 Coördinatie van het proces naar een keten met niet- vrijblijvende ketenafspraken namens de partijen 
door een externe procescoördinator. 

 Het hanteerbaar maken van het begrip keten door het onderscheiden van de zgn. ketenbouwstenen.  
 
Succesvoorwaarde is het opbouwen van vertrouwen door openheid, transparantie en een heldere structuur 
vanuit de visie samenwerken, moet je organiseren. Omdat in een keten vele partijen betrokken zijn, is een 
bestuurlijke en professionele inbedding van afspraken noodzakelijk. De scope verandert van elkaar vrijblijvend 
informeren naar besluitvorming over de samenwerking en het implementeren van afspraken. Een belangrijke 
spelregel is  begrip hebben  voor ieders  taken en rollen, wettelijke regels en kaders van organisaties, met bij 
behorende  mogelijkheden en beperkingen. 

 
 

                                                      
1 Voor persoon kan ook worden gelezen patiënt of cliënt. 
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Samenwerken op basis van een gedeelde ambitie en beoogd resultaat 
GGZ Friesland nam in 2015 in het kader van zorg voor de acute psychiatrische patiënt het initiatief om te 
komen tot ketensamenwerking in Friesland. In de periode november en december 2015 zijn door de 
procescoördinator gesprekken gevoerd met de contactpersonen uit de ketenorganisaties met als focus hoe 
werkt de huidige keten en wat kan beter in de acute fase voor de patiënt met (verdenking van) psychiatrie. De 
bevindingen zijn geordend volgens het principe bouwstenen voor een keten en het document werd vastgesteld  
als gedeelde aandachtspunten in de keten2.   
 
Vervolgens spraken de deelnemende partijen de bereidheid uit om inspanningen te leveren gericht op: 
• Het bewerkstellingen van uitstekende ketenzorg bij de psychiatrische patiënt, inclusief de suïcidale patiënt. 
• Een beschreven keten met heldere aansluitende en regionale afspraken betreffende de zorg voor de acute 

psychiatrische patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met huidige ontwikkelingen binnen de zorg en de 
vigerende wet- en regelgeving. 

• Een werkzame en duurzame keten gericht op continuïteit van zorg voor de acute psychiatrische patiënt.  
• Een werkwijze waarbij voorstellen voor een gewenste keten door de werkgroep worden voorgelegd aan de 

stuurgroep conform het plan van aanpak. 
 
De intenties en een methodische aanpak werden bekrachtigd door de ondertekening van een verklaring3 door 
13 organisaties: GGZ Friesland initiatiefnemer/Politie Noord Nederland, district Friesland/Ambulancezorg 
Fryslân/Dokterswacht Friesland/Friese Huisartsenvereniging/Spoed4jeugd/Regiecentrum Veilig thuis/ GGD 
Fryslân/ Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de ziekenhuis psychiatrie van het Medisch Centrum 
Leeuwarden (MCL) - Tjongerschans in Heerenveen - Antonius in Sneek  -Nij Smellinghe in Drachten. Hierbij 
werd afgesproken dat de kosten voor de inzet van de procesbegeleider gezamenlijk gedragen worden.  
Uitgangspunt in de aanpak is dat de problematiek van de patiënt leidend is voor de inrichting van de keten. 
Verbeteringen moeten er daadwerkelijk aan bijdragen dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg door 
de juiste organisatie krijgt. Om dit te kunnen bepalen is duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden 
van de betrokken organisaties in het traject van de persoon met (verdenking) van acute psychiatrie essentieel.  
 
De landelijke dynamiek acute GGZ en aanpak personen met verward gedrag  
In opdracht van de minister van VWS leverde het onderzoeksbureau SiRM in februari 2015 een 
knelpuntenanalyse acute GGZ.4 Deze rapportage dient als input en stimulans voor concrete werkafspraken 
tussen regionale ketenpartners in de acute GGZ ten behoeve van een patiëntvriendelijke en effectieve acute 
GGZ. De minister van VWS heeft partijen opgeroepen om een deel van deze knelpunten op te lossen door een 
zorgstandaard voor de acute psychiatrie. Deze zgn. Generieke module Acute GGZ is opgesteld door het SiRM in 
opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en in samenwerking met betrokken partijen in de acute 
psychiatrische hulpverlening5.  De eindtekst is ten tijde van het schrijven van ketendocument vastgesteld en 
moet binnen de keten nog worden geïmplementeerd.  
 
Vervolgens benoemden de ministeries van VWS, V&J en de VNG in oktober 2015 het aanjaagteam Verwarde 
Personen met als doel het bevorderen van een sluitende aanpak per gemeente voor personen met verward 
gedrag. Door de rapportages van het aanjaagteam “Samen doorpakken”en “Verder doorpakken”heeft de 
aanpak van personen met verward gedrag veel (media) aandacht gekregen. In de rapportages geeft het 
aanjaagteam invulling van het begrip ‘sluitende aanpak’ in de vorm van een landelijk Model bouwstenen. De 
bouwstenen sluiten aan bij verschillende fases in het traject van de persoon naar zorg of ondersteuning.  
 
Ter afbakening van de doelgroep acute psychiatrie: 
Het Schakelteam definieert verwardheid als “Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen”. Dit verlies kan eenmalig of 
chronisch zijn. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen, veelal in combinatie 
met verschillende levensproblemen. Er worden vier categorieën onderscheiden:  

I. Mensen met verward gedrag, die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen. 
II. Mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn. 
III. Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg. 
IV. Mensen met een strafrechtelijke titel, die (forensische) zorg nodig. 

                                                      
2 Ketendocument Acute Psychiatrie Friesland , Inventarisatie huidige situatie acute psychiatrie in een zorgketen, vastgesteld in de 
werkgroep januari 2016 als gedeelde knelpunten met vaststelling van prioriteiten in de stuurgroep, april 2016  
3 Afstemming ketenzorg in de regio Friesland, januari 2016 
4 Acute geestelijke gezondheidszorg Knelpunten en verbetervoorstellen in de keten, SiRM  februari 2015. 
5 Generieke module Acute psychiatrie, Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, maart 2017 
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Voor deze doelgroepen is er niet zondermeer een indicatie voor toeleiding naar de Keten Acute Psychiatrie. 
Nader onderzoek (o.a. Trimbos, zomer 2016) laat zien dat bij ongeveer een vijfde tot maximaal een kwart van 
de mensen met verward gedrag verdenking is op een psychiatrische aandoening. Daarnaast kent de 
problematiek niet altijd een spoedeisend karakter. Naast psychiatrisch problematiek gaat  het om mensen met 
een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, psychogeriatrische problematiek en psychosociale 
problematiek. 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle betrokken ketenpartners, 
zowel lokaal als regionaal. De gemeenten hebben een regisserende rol. De verantwoordelijkheid voor het 
realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de opdrachtgevers, de rijksoverheid en ook landelijke 
partners waaronder de zorgverzekeraars. Via ZonMw  zijn subsidies beschikbaar gesteld voor het 
‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’. 
 
De aansluiting van de keten acute psychiatrie  aan de aanpak vanuit de Friese gemeenten 
De doelgroep personen met verward gedrag is zeer divers en voor slechts voor een kleine groep is een traject 
naar (acute) psychiatrische beoordeling daadwerkelijk geïndiceerd. Voorkomen moet worden dat personen 
met verward gedrag ten onrechte naar een SEH of een psychiatrisch traject worden verwezen. Na een 
beoordeling kan het zijn dat de persoon ondersteuning nodig heeft die meer binnen het aanbod vanuit 
gemeenten past of van organisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de acute keten. Daarom is voor de juiste 
zorg en ondersteuning voor de patiënt na beoordeling ook afstemming tussen ketenpartners breder dan de 
(acute) psychiatrie noodzakelijk. Ook in het kader van preventie is afstemming noodzakelijk. Bij de start van de 
ketenbijeenkomsten is vanuit de ketenwerkgroep het initiatief genomen voor afstemming. 
 
De Stuurgroep Keten Acute Psychiatrie richt zich op een effectieve aansluiting van de keten op een brede 
aanpak van personen met verward gedrag onder regie van de gemeenten. De deelname vanuit de gemeente(n) 
aan de Stuurgroep en Werkgroep Acute Psychiatrie is per januari 2017 georganiseerd. Er is een voorlopige 
structuur door de gemeenten vastgesteld en er is een gemeentelijke projectleider aangesteld per 1 mei 2017.  
 
Omdat er vele partijen betrokken zijn met diverse vertegenwoordigers en er meerdere (landelijke) 
ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, zijn gedeelde principes en begrippenkader essentieel om elkaar te verstaan 
en plannen en acties af te stemmen.  
 
Om de communicatie en afstemming in Friesland over de aanpak in de Keten Acute Psychiatrie en de 
gemeentelijke aanpak te vergemakkelijken zijn de bouwstenen vanuit de methodische ROAZ- aanpak geplaatst 
binnen het landelijk Model ‘de negen bouwstenen’6. Het landelijke model kan vervolgens dienen als  
toetsingskader voor gezamenlijke plannen, acties en voortgangsrapportages. De bouwstenen worden 
toegelicht in deel I. De inrichting van Keten.   
 

                                                      
6 Rapportages Aanjaagteam, Samen doorpakken, januari 2016 en Samen verder doorpakken, juli 2016 en Doorpakken, september 2016. 
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Deel II. De inrichting van de keten  
 
De juiste zorg op het juiste moment door de juiste organisatie! 
Continuïteit van zorg en veiligheid voor de patiënt en naastbetrokkenen is leidend voor de inrichting van het 
traject van de persoon door de Keten Acute Psychiatrie. Echter met zoveel partijen ontstaat er snel ruis en 
beeldvorming omdat er verschillende invullingen zijn van acuut, verward en verwachtingen over welke 
organisatie doet nu eigenlijk wat. Dit vereist het bespreken van verwachtingen vooraf een heldere afbakening 
van de doelgroep en duidelijkheid over de ketentaken van de afzonderlijke organisaties. Zie bijlage 2. 
Afbakening Ketenfuncties Keten Acute Psychiatrie. De verschillende (vaak landelijke) invullingen van acuut 
moeten bij ieder bekend zijn.  
 
Werkdefinitie acuut  
Een acute situatie die (volgens één van de betrokken ketenpartners) direct of snel ingrijpen/hulp noodzakelijk 
maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te 
beëindigen. De acute situatie kan het gevolg zijn van een al dan niet tijdelijke een (ernstige) stoornis van het 
oordeelsvermogen, waarbij de persoon gedrag kan vertonen waarmee hij/zij zichzelf of enige ander in gevaar 
brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.  
Er kan sprake zijn van een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen bij: 
• Een psychotische toestand. 
• Acute dreiging van suïcide. 
• Ernstige verwardheid, waarbij geen afspraken te maken zijn met persoon zelf of naasten of andere direct 

betrokkenen. De verwardheid kan verschillende oorzaken hebben. 
 
In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige gevallen met gevaarelementen, waarbij de-escalatie en snelle 
en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot 
belang is. Een keten ontwikkelen vereist allereerst communicatie over organisatiegrenzen, het aangaan van 
proces van een andere manier van denken en organiseren.  Pas dan kunnen niet- vrijblijvende werkafspraken 
worden gemaakt over organisatiegrenzen heen. Zoals in de inleiding al verwoord, vergemakkelijkt het 
toepassen van bouwstenen dit proces. 
 
Leidende principes voor de inrichting van de keten  
• Patiënten en naastbetrokkenen moeten geen ’knip’ ervaren in de geboden zorg. 
• Continuïteit voor de patiënt staat voorop. Discussie tijdens de crisis tussen ketenpartners vermijden en pas 

achteraf evalueren.  
• Zorgverleners moeten zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor andere (spoed)patiënten! 
• Afspraken moeten realistisch en evalueerbaar zijn. 
 
Het ketenproces voor personen met (verdenking van) acute psychiatrie  
De keten begint bij een melding/signalering van een persoon, naaste of anderen uit de omgeving. Het traject 
van de patiënt en welke organisatie vervolgens wordt ingeschakeld, is afhankelijk van de beginsituatie. 
In opdracht van de stuurgroep heeft de werkgroep scenario’s uitgewerkt: 
I. Een melding vanuit de thuissituatie en de vraag om huisartsenzorg.  
II. Een melding vanaf de straat of een andere openbare ruimte. 
III. Het proces psychiatrische beoordeling door GGZ Friesland en de uitstroom naar eventuele 

vervolgbehandeling of ondersteuning. 
IV.  Het proces screening en beoordeling SEH/ziekenhuispsychiatrie en de uitstroom naar eventuele 

vervolgbehandeling of ondersteuning. 
Zie bijlage 3. Het ketenproces acute psychiatrie in vier scenario’s. 
 
Het traject van de patiënt door de keten is geordend in drie fasen: 
1. De verwijzing toeleiding (en eventueel vervoer) naar acute zorg/beoordeling. 
2. De acute somatische diagnostiek en/of psychiatrische beoordeling. 
3. Wel of geen vorm van vervolgzorg, ondersteuning en/of nazorg. 
 
Effectieve aansluiting voor de patiënt naar passende zorg, -ondersteuning of nazorg impliceert het maken of 
herijken van afspraken met organisaties die niet deelnemen aan de ketenbesprekingen.  
De stuurgroep gaf de werkgroep de opdracht om de uitstroommogelijkheden na beoordeling in kaart te 
brengen  en waar nodig werkafspraken te maken over de aansluiting. 
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De toeleiding van jeugdigen naar zorg/beoordeling/ondersteuning  
Het traject voor jeugdigen in de keten verloopt via Spoed4Jeugd volgens een digitale systematiek voor 
aanmelding op basis van ketenafspraken met organisaties die de inventarisatie van de aard en ernst bij melding 
van een crisis uitvoeren, triëren naar de juiste hulpaanbieder en bieden van aansluitende zorg. In feite 
functioneert het als een toeleiding naar zorg voor jeugdigen in een crisis.  
 
In de keten voor volwassenen in een crisis is het belangrijk dat vanaf de melding tijdig wordt ingeschat en 
daadwerkelijk gecheckt of er kinderen betrokken zijn en zo nodig Spoed4Jeugd wordt ingeschakeld. Het is van 
groot belang voor het betreffende kind/jeugdige dat aandacht wordt geschonken aan hun positie en de 
mogelijke consequenties voor hen wanneer een ouder in een psychiatrisch traject terechtkomt. Het 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland, specifiek het onderdeel Veilig Thuis (ook betrokken in 
Spoed4Jeugd)heeft hierin een belangrijk taak in de keten. De check of betrokkenheid van kinderen is 
opgenomen in de overdracht. Zie ook bijlage 8. De Meldcode. 
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Het landelijk Model negen bouwstenen als handvat voor samenwerking 

 
 

De toepassing van het Model in de Keten Acute Psychiatrie  
Zoals in de inleiding al werd benoemd, zijn in het kader van afstemming  van activiteiten in Friesland de 
bouwstenen vanuit de methodische ROAZ- aanpak  geplaatst binnen bovenstaande bouwstenen.  
De negen bouwstenen hangen nauw samen en geven aan wat minimaal nodig is om te kunnen spreken van een 
keten vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt. Door het invullen van de bouwstenen wordt de focus 
automatisch gericht op het organisatieoverstijgend communiceren en organiseren  en zo wordt stapsgewijs een 
keten(proces) gerealiseerd. Organisaties hebben hun eigen kerntaak in dit ketenproces. Het model kan ook 
worden gebruikt als toetsingskader voor plannen, acties en voortgangsrapportages. 
In het landelijk model komt het perspectief van de organisaties en de professionals wat minder aan bod. Bij de 
invulling voor de keten acute psychiatrie is dit wel belangrijk omdat bij onduidelijke afspraken de crisisfunctie 
van organisaties/professionals onnodig kan worden verstoord. Professionals zijn dan niet meer  de beschikbaar 
voor nieuwe spoedmeldingen. 
 
Er vinden in de praktijk activiteiten in Friesland plaats, die te plaatsen zijn onder de bouwstenen, De scope is 
vaak breder dan de acute (psychiatrische) zorg. Voor de reikwijdte van dit document  is het niet wenselijk dat 
allemaal te vermelden. Alleen activiteiten, afspraken en implementaties binnen de scope van de keten Acute 
Psychiatrie worden benoemd binnen de betreffende  bouwsteen.  
Ter afbakening: de invulling van de bouwstenen specifiek voor de integrale aanpak van verward gedrag valt 
binnen de gemeentelijke regie onder projectleiding vanuit de Friese gemeenten. 
 

Inbreng mensen en hun omgeving 
Bouwsteen 1. Er wordt gewerkt vanuit het perspectief van mensen met verdenking op psychiatrische 
problematiek en hun inbreng is in de uitvoering als in het beleid, structureel geborgd.  
 
De inbreng in de uitvoering van de zorg o.a. wat heeft de persoon nodig en het zelf meebeslissen over de 
aanpak, valt binnen de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke organisaties. Ook de check of kinderen 
betrokken zijn is hierbij belangrijk. Verwacht wordt dat bij het maken van beleid de afzonderlijke organisaties 
een gestructureerde inbreng van cliënt- en familieorganisaties organiseren. Daarnaast is inbreng door 
patiënten voor de keten belangrijk om dat zij vanuit hun belang kritisch kunnen kijken of de keten vanuit hun 
perspectief goed georganiseerd wordt. Het vragen naar feedback hoe de keten wordt ervaren, is niet 
eenvoudig omdat er geen organisatieoverstijgend cliëntenorgaan is en de doelgroep breed is. In het kader van 
inspraak en medezeggenschap en cliënten zorginstellingen en het eigen beleid hebben organisaties eigen 
organen en werkwijzen om cliënten te betrekken en feedback op de geboden zorg of ondersteuning te 
organiseren. De ervaring met andere ketens in het noorden leert dat het zeer tijdrovend is voor alle partijen 
met een minimale response. 
 

Implementatie 
Binnen de landelijke Aanpak personen verward gedrag is het organiseren van inbreng vanuit het 
cliëntperspectief een vereiste. Een suggestie is om dit t.z.t. binnen de Friese aanpak personen met verward 
gedrag te agenderen en dit verder op te pakken onder leiding van de gemeentelijke projectleider.   
Voor het organiseren van feedback op de acute zorg kan worden afgestemd met de procescoördinator. 
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Preventie en levenstructuur 
Bouwsteen 2. Preventie staat centraal, met bij elke persoon aandacht voor sociale contacten, zinvol 
(vrijwilligers) werk of dagbesteding, een passende en betaalbare woning, financieel de zaken op orde, 
gezondheid en een goede levensstructuur met weinig stress. 
 
Concrete invulling van deze bouwsteen zoals bovengenoemd was geen speerpunt in de ketenbesprekingen.  
Echter bewuste aandacht voor preventie kan escalatie en een crisissituatie voorkomen en het vermindert de 
kans dat de persoon uiteindelijk onnodig in een (te) zwaar traject in de keten acute psychiatrie terecht komt.  
Vanwege dit belang wordt vanuit de keten afgestemd met relevante projecten, zie onder bouwsteen 3.  
 

Vroegtijdige signalering  
Bouwsteen 3. Signalen kunnen door mensen zelf, hun directe netwerk en buurtbewoners dag en nacht worden 
gemeld, ze worden vroegtijdig herkend en daarop wordt meteen doorgepakt.  

 
In de ketenbesprekingen was vroegtijdige signalering in algemene zin geen speerpunt. In de acute keten ligt de 
focus op de tijdige signalering en het inschatten van suïcidaliteit.  Van belang voor de keten is het project 
Supranet Community. Friesland  is dit in oktober 2016 gestart onder projectleiding van GGD.  Het omvat een 
netwerk van partijen binnen en buiten de zorg geïnitieerd door het landelijke 113Online vanuit de 
coördinerende rol Landelijke Agenda Suïcidepreventie. De kernpartners GGD Fryslân, huisartsen, GGZ 
Friesland, ziekenhuizen, gemeentelijke wijkteam samen met het UWV, schuldhulpverleners, deurwaarders, 
scholen, AMW, kerken, sport, burgercollectieven optimaliseren de suïcidepreventie o.a. de toegang tot zorg 
voor de doelgroep. Friesland is één van de zeven landelijke proeftuinen. Het beoogde projectresultaat is het 
terugbrengen van het suïcidecijfer in Friesland. Kernactiviteiten zijn o.a. training en support van medewerkers, 
publieke campagne(s), in kaart brengen doelgroep met het oog op preventie. 
 
Voor kinderen/jeugdigen die te maken hebben met een crisissituatie, omdat een ouder of een naaste in een 
crisis is beland, is het cruciaal dat tijdig wordt gesignaleerd of ondersteuning en/of hulp voor hen nodig is.  
Nadelige effecten op korte en lange termijn moeten worden voorkomen.  
 
De Dokterswacht, de vier ziekenhuizen, GGZ Friesland en de politie Noord Nederland hebben de 
Multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag en de Meldcode kindermishandeling vertaald in de eigen protocollen 
en doorgevoerd naar de betreffende disciplines. 
 

Implementatie 
De GGD projectleider Supranet Community neemt niet structureel deel aan de werkgroep.  De  
procescoördinator Acute Keten Psychiatrie en projectleider Supranet  stemmen regelmatig af en bewaken 
overlap in de aanpak, communicatie en acties in de keten.  
 
De projectleider Supranet introduceert de projectactiviteiten en tussentijdse resultaten in een 
werkgroepbijeenkomst medio september 2017. 

 
Melding  
Bouwsteen 4. In de 112-meldkamer is men bekend met en alert op signalen van verwardheid bij een melding. 
De juiste professional wordt ingezet. Er wordt een eenduidig protocol gehanteerd.  
 
De keten begint met een melding met een hulpvraag. Hoe het traject van de persoon met verdenking van acute 
psychiatrie verder verloopt, wordt mede bepaald door de beginsituatie: waar bevindt zich de persoon en bij 
welke organisatie komt de melding met welke hulpvraag binnen, is de persoon al in zorg. Het is belangrijk dat 
vroegtijdig wordt herkend of er sprake is van een acute situatie en dat daarop meteen wordt doorgepakt. 
Triage is een belangrijk middel om de urgentie te bepalen en om de persoon tijdig naar de juiste zorg te leiden. 
Het verwijzen naar de juiste organisatie is belangrijk omdat daarmee kan worden voorkomen dat professionals  
onnodig worden ingeroepen en beschikbaar blijven voor acute situaties.  
 
Op verschillende momenten in de keten vindt een triage plaats op somatische kenmerken, verwardheid en/of 
een verdenking van psychiatrie en op basis daarvan wordt besloten welk vervolg er nodig is. 

 De Meldkamer Noord Nederland trieert uitsluitend met behulp van het landelijke systeem ProQA. Nieuw 
landelijk beleid is minder doorschakelen naar de politie (zie ook bouwsteen Passend vervoer). Dit heeft 
consequenties voor de triage door de Meldkamer. Echter verbetering kost tijd omdat dit een aanpassing 
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vraagt van de landelijke systematiek. De Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en RAV Fryslân 
verkennen op dit moment de mogelijkheid voor een pilot om de Meldkamer te ondersteunen bij de triage 
met het oog op signalen die kunnen wijzen op acute psychiatrie/verwardheid, het voorkomen van 
escalatie en het toeleiden naar de juiste organisatie  en welke deskundigheid is nodig. Er is een landelijk 
model voor Melding in ontwikkeling7. Het op landelijke niveau verbetermogelijkheden identificeren en 
uitwerken zorgt ervoor dat niet iedere regio ‘het wiel opnieuw uit hoeft te vinden’. Het verder landelijk 
uitwerken van de bouwsteen Melding grijpt ook in op de uitwerking van de bouwstenen Beoordeling en 
risicotaxatie en Toeleiding. 

 Bij een melding van een crisissituatie waarbij de politie is ingeschakeld, kan het zijn dat direct ingrijpen 
noodzakelijk is. Hiervoor is een titel, een grond nodig. De politie schat ter plekke in of het een situatie 
betreft binnen het handelingskader: Uitvoeren Veilige Publieke Taak of Hulpverlening vallend binnen de 
Ambtsinstructie (en Jurisprudentie) of het herstellen van de Openbare Orde of het aanhouden van een 
verdachte van een Strafbaar Feit. Het kan daarbij ook gaan om een persoon met verward gedrag. 

 De Dokterswacht (ANW uren) en de huisarts (buiten ANW uren) triëren bij een melding/hulpvraag in 
eerste instantie op de mate van spoed. De Dokterswacht past urgentiecoderingen8 toe met een norm 
binnen welke tijd de betreffende persoon wordt gezien door een arts en of direct verwijzen naar de SEH of 
GGZ noodzakelijk is. De huisarts is veelal op de hoogte is van de psychiatrische problematiek en het zal niet 
altijd nodig zijn om binnen de normtijden vallend binnen de NTS urgentiecategorieën aanwezig te zijn.  
Zie de normtijden opgenomen in bijlage 3. Het Ketenproces acute psychiatrie in vier scenario’s.  
  

Volgend uit de rapportages van het Aanjaagteam hebben gemeenten de opdracht om vanuit hun regierol 
uiterlijk per oktober 2018 meldpunten te organiseren waar signalen over personen met verward gedrag (24/7) 
kunnen worden gemeld. Het doel is sneller proactief en preventief in te grijpen en te sturen op de inzet naar de 
juiste zorg voor de persoon ter voorkoming van escalatie of verslechtering en om te voorkomen dat de politie 
of de ambulance onnodig wordt ingeroepen.  
 
Bij een melding van een volwassene in crisis, dient bij de melding al te worden gecheckt of er kinderen bij 
betrokken zijn. Hulp/ondersteuning of tijdelijke huisvesting kan dan tijdig worden ingeschakeld. In de eerste 
plaats wordt door Veilig Thuis het eigen netwerk/omgeving ingeschakeld.  
 

Implementatie 
Bij een te verwachten meerwaarde van de pilot GGZ Friesland en de Meldkamer worden GGZ Drenthe en Lentis 
betrokken bij de invulling van de pilot in verband met werkgebied van de Meldkamer en het realiseren van een 
eenduidige aanpak. 
 
Landelijke ontwikkelingen triage (ProQA) worden gevolgd door Meldkamer. 
 
De tekst van het Landelijk model Melding is op dit moment nog niet definitief. T.z.t. het Model  toepassen als 
toetsingskader voor de keten.  
  
De ketenorganisaties nemen de kindcheck op in de eigen protocollen/werkwijzen (indien dit niet is gedaan). 
 
Het inrichten van meldpunten van 24/7 meldpunten pakt de gemeentelijke projectleider op vanuit het project 
Personen met verward gedrag.  
 
In Groningen start binnenkort vanuit de Aanpak verward gedrag een pilot bij de Doktersdienst – GGZ  ter 
ondersteuning van de triage en interventies bij psychiatrische problematiek. Ook vanuit Noord -Limburg zijn in 
maart pilotresultaten gepubliceerd. Deze ervaringen agenderen in de werkgroep en stuurgroep Keten Acute 
Psychiatrie.  

 
Toeleiding  
Bouwsteen 6. Mensen worden geleid naar ondersteuning of zorg die bij hen past /de  drempels zijn zo laag 
mogelijk/ de zorg is toegankelijk. 
 
In de dagelijkse praktijk van de acute keten betekent dit vooral de toeleiding met of zonder ambulancevervoer 
naar een acute beoordeling en/of acute zorg door GGZ Friesland  op de GGZ locatie, een cellencomplex of op 

                                                      
7 Model Melding Advies SiRM over verbeteren melding voor personen met verward gedrag, conceptversie mei 2017. 
8 U1 binnen 15 minuten, U2 binnen 60 minuten, U3 binnen 3 uur en U4 geen streeftijd. 
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de locatie van de persoon. Wanneer er bij patiënt ook sprake is (of een ernstig vermoeden) van acute 
somatische problematiek naast verdenking op psychiatrie wordt deze direct verwezen naar de SEH/ 
ziekenhuispsychiatrie. Somatiek vereist eerst onderzoek/behandeling en dit kan in de regel niet in de GGZ 
setting plaats vinden. Prioriteit in de acute keten zijn sluitende afspraken voor de dag en nachtsituatie en 
afspraken over direct contact tussen professionals wie kan wie bellen tijdens een crisis. 
Toeleiding van de (acute) patiënt naar een specifiek daarvoor toegeruste beoordelingslocatie kan niet 
plaatsvinden omdat op dit moment een dergelijke locatie in Friesland niet beschikbaar is. 
 
Tijdens de fase van toeleiding/verwijzing is de bereikbaarheid van organisaties in de acute keten en de 
beschikbaarheid van deskundigen voor overleg en consultatie een voorwaarde. De bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van VNN was voor ketenpartners onduidelijk. Hiervoor is door VNN conform Groningen en  
Drenthe een overzicht opgesteld, zie bijlage 7. VNN in de Keten Acute Psychiatrie.  
 
Uitgangspunten bij de toeleiding 
 De betreffende hulpverlener checkt allereerst of het eigen zorgkader/naaste van de persoon kan worden 

ingeschakeld.  
 De persoon wordt aansluitende zorg geboden waar dit kan. Dit betekent dat de persoon niet onnodig 

wordt vervoerd naar verschillende locaties en in de acute situatie niet te maken krijgt met onnodig veel 
verschillende professies/zorgverleners vanuit meerdere organisaties. 

 De juiste organisatie wordt ingeroepen om te voorkomen dat de beschikbaarheid van professionals in 
acute situaties en (waar van toepassing) de crisisfunctie niet onnodig wordt verstoord/belast. 

 
Zoals genoemd in deel II. is het ketenproces van toeleiding naar de beoordeling vanaf de melding tot de 
uitstroom mogelijkheden beschreven voor Keten Acute Psychiatrie beschreven in vier scenario’s:  
I. Melding vanuit de thuissituatie met de vraag om huisartsenzorg.  
II. Melding vanaf de straat of een andere openbare ruimte. 
III. Het proces psychiatrische beoordeling door GGZ Friesland en de uitstroom naar eventuele 

vervolgbehandeling of ondersteuning. 
IV.  Het proces screening en beoordeling SEH/ziekenhuispsychiatrie en de uitstroom naar eventuele 

vervolgbehandeling of ondersteuning. 
Zie bijlage 3. Het ketenproces acute psychiatrie volgens vier scenario’s. De toeleiding bij een zwaar delict 
gepleegd door een persoon met verward gedrag wordt hierbij in het kort beschreven omdat dit verder buiten de 
scope valt van dit document. 
 

Implementatie 
Telefoonnummers van ketenpartners moeten actueel zijn en worden beheerd.  De ketenorganisaties nemen in 
hun werkwijze op dat relevante wijzigingen ook standaard worden doorgegeven aan ketenpartners in verband 
met de bereikbaarheid tijdens een crisis. 
 
De per 31 maart 2017 uitgebrachte triagewijzer uit de Generieke module acute GGZ vertalen naar de keten. 

 
Passend vervoer  
Bouwsteen 7.  Er is passend vervoer beschikbaar om iemand van of naar een geschikte beoordelings- of 
behandellocatie te rijden. Dit is prikkelarm en niet-stigmatiserend. 
 
Personen met acute verwardheid en/of psychiatrie horen niet thuis in een politieauto en een politiecel (indien 
er geen strafbaar feit is gepleegd), dit werkt stigmatiserend en vaak ook escalerend. Ook jeugdigen horen niet 
in een politieauto. Jeugdigen worden waar kan door familie of naasten vervoerd naar een beoogde locatie. 
Indien de situatie dit vereist, vervoert de professional van Veilig Thuis de betrokkene(n). 
 
Daarnaast behoort het vervoer van personen die zorg nodig hebben niet tot de kerntaken van de politie. Ook is 
er niet altijd een juridische basis om te kunnen vervoeren. De politie bouwt vanuit dit oogpunt dit type vervoer 
en opvang af, met dien verstande dat er tegelijkertijd alternatieven binnen de keten dienen te worden 
ontwikkeld. De aangekondigde afbouw door de politie leidt regelmatig tot veel vragen en media-aandacht en 
het vervoer lijkt af en toe te worden verheven tot belangrijkste bouwsteen binnen de sluitende aanpak. De 
aangekondigde afbouw  is niet alleen van de laatste tijd, de eerste afspraken hierover zijn al vastgelegd in 2013 
in een regionaal convenant 9. 

                                                      
9 Convenant Politie district Fryslân en GGZ Friesland in afstemming  met de GGD en Ambulancezorg, juli 2013. 
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In de nieuwe situatie ontstaan mogelijk vervoersstromen waarvoor een oplossing moet worden gevonden o.a.  
wanneer er geen ambulance indicatie (meer) is, vervoer niet valt binnen justitionele kaders en de patiënt of 
naasten beslist geen eigen vervoer kunnen organiseren. Ook bij de ziekenhuizen speelt het probleem van 
passend vervoer van patiënt na beoordeling wanneer er geen indicatie voor een ambulance (meer) is. 
Voor passende alternatieven is het echter noodzakelijk om te beschikken over informatie o.a. de afstanden, 
aantallen, problematiek en welke vaardigheden zijn nodig voor begeleid vervoer en ervaringen met andere 
typen vervoer. Ook voorbeelden uit andere regio’s kunnen oplossingen bieden, bijvoorbeeld een best practice 
in Utrecht, waar elke afzonderlijke gemeente een afgesproken bedrag stort in een gezamenlijke  “pot” om 
volgens criteria in het uiterste geval de persoon (na triage/beoordeling ) met een taxi te laten vervoeren naar 
de beoogde bestemming.  De ervaring is dat het geoormerkte budget niet binnen één jaar is opgebruikt, 
kortom meestal loste het vervoer zich op een andere wijze op. 
De bestuurders van de RAV Fryslân, Ambulancezorg Groningen, Politie Noord Nederland, GGZ Friesland, Lentis 
en GGZ Drenthe en de zorgverzekeraar spraken op 31 oktober 2016 de intentie uit om binnen de noordelijke 
context de mogelijkheden  te verkennen voor vervoerstromen waarbij er geen indicatie (meer) is voor vervoer 
door een ambulance of vervoer door de politie is. Ervaringen en projectresultaten worden gedeeld. 
 
Het delen van ervaringen in noordelijk verband 
Eind maart 2017 is op het terrein van GGZ Drenthe een spoedpoli GGZ voor crisisbeoordeling geopend. Medio 
mei/juni 2017 start een pilot vervoer in de provincie Drenthe. UMCG Ambulancezorg zet een psycholance in 
met een daarvoor opgeleide deskundige aan boord. De resultaten worden geëvalueerd in noordelijk verband 
en specifiek met RAV Fryslân met het oog op een mogelijke inzet van dit type vervoer in Friesland. RAV Fryslân 
is nauw betrokken bij de pilot.  
 
Per 3 april 2017 is in de provincie Groningen op het terrein van Lentis een crisisbeoordelingslocatie (CBL).  
De ketenpartners in de provincie Groningen hebben volgens een gefaseerde aanpak besloten om de komende 
maanden data te verzamelen en op basis daarvan te besluiten tot passende vervoersalternatieven. De 
resultaten uit registraties worden in een tweewekelijks monitoringsoverleg met ketenpartners besproken. De 
belangrijkste conclusies worden ook binnen de noordelijke context besproken met de RAV Fryslân en gewogen 
op consequenties voor het vervoer voor de korte en langere termijn. 

 
Passend vervoer staat op de landelijke agenda en als gevolg is een voorlopig Model Vervoer uitgebracht. Dit 
dient als toetsingskader voor de noordelijke aanpak o.a. voor (vrijwillig) vervoer naar een locatie voor 
beoordeling, vervoer vanaf een beoordelingslocatie naar huis of elders en gedwongen vervoer10  
Op dit moment is er in Friesland geen specifieke (brede) beoordelingslocatie voor personen met verward 
gedrag beschikbaar of in ontwikkeling. 
 
Overbrugging tot passend vervoer is gerealiseerd 

 Centraal uitgangspunt is dat het vervoer waar mogelijk door de cliënt zelf en/of naastbetrokkenen wordt 
georganiseerd. 

 Tijdens de overbruggingsperiode in 2017 tot er passend vervoer is gerealiseerd (op basis van de 
bovenstaande pilots) worden personen conform de huidige situatie vervoerd door de politie Noord 
Nederland en de RAV Fryslân.  

 De politie vervoert in de huidige en toekomstige situatie in ieder geval bij verstoring van de openbare orde 
en bij aanhouding van een verdachte van een strafbaar feit. 

 RAV Fryslân vervoert wanneer er sprake is van een medische indicatie en volgens de 
overbruggingsafspraak voor 2017.  

 Net als bij de GGZ speelt ook bij ziekenhuizen het probleem passend vervoer van patiënt bij de 
uistroom/na beoordeling wanneer er geen indicatie voor ambulance of politievervoer (meer) is. 

 

Implementatie 
De resultaten uit de pilots worden geëvalueerd door de ambulancediensten in noordelijk verband RAV Fryslân, 
Ambulancezorg Groningen en UMCG Ambulancezorg. RAV Fryslân is nauw betrokken bij de pilot.  
 
Medio augustus 2017 tussentijdse pilotresultaten en ontwikkelingen vervoer bepreken met RAV Fryslân, GGZ 
Friesland, Politie district Friesland en gemeentelijke projectleider op initiatief van de procescoördinator Keten 
Acute Psychiatrie. 

                                                      
10 Voorlopig Model Vervoer voor personen met verward gedrag, uitgave SiRM  maart 2017, definitief model op basis van pilots eind 2017. 
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Resultaten uit de pilots als vast onderdeel op de agenda de van de Stuurgroep in verband met het belang van 
goed geregeld vervoer voor- en na een beoordeling.  
 
De pilots Groningen en Drenthe plaatsen binnen het gemeentelijke Plan aanpak personen met verward gedrag 
i.o. (bouwsteen vervoer).  

 
Beoordeling en risicotaxatie  
Bouwsteen 5. Mensen met verward gedrag kunnen dag en nacht integraal beoordeeld (en worden opgevangen) 
en er is een goede verbinding tussen zorg- en veiligheidsprofessionals. Er zijn eenduidige risicotaxatie- en 
beoordelingsinstrumenten beschikbaar. 
 
Personen met acute verwardheid en/of psychiatrie horen zonder een strafbaar feit niet thuis in een politiecel. 
Gemeenten hebben de opdracht om samen met ketenpartners te zorgen voor een snelle crisisbeoordeling in 
een daarvoor toegeruste omgeving. Zoals eerder in de tekst werd genoemd is er in Friesland geen specifieke 
(brede) beoordelingslocatie voor personen met verward gedrag beschikbaar.  
 
Een SEH –psychiatrie (SEHP) is ontwikkeling op het terrein van het MCL in een samenwerkingsverband tussen 
het MCL,  GGZ Friesland en de Dokterswacht Friesland. De leden van de stuurgroep Keten Acute Psychiatrie 
hebben zich uitgesproken voor een brede invulling van een Spoedplein op basis van een niet-vrijblijvende 
samenwerking met meerdere ketenpartners o.a. de dokterswacht/huisartsen, GGZ Friesland, MCL, VNN en 
instellingen (met bereikbaarheid) voor zorg voor mensen met verstandelijke beperking en psychogeriatrie en 
maatschappelijk werk. 
 
Een Spoedplein met een brede invulling biedt alle mogelijkheden om de toeleiding naar beoordeling en 
passende zorg te verbeteren voor de acute patiënt en de ketenpartners met een crisisfunctie zijn weer sneller 
beschikbaar voor ander spoedpatiënten. Op dit moment worden de mogelijkheden verder verkend mede in het 
kader van de aanpak personen met verward gedrag. Daarnaast is er een onderhandeling gaande tussen De 
Friesland Zorgverzekeraar en de Dokterswacht Friesland met mogelijke consequenties voor deelname van de 
Dokterwacht binnen de SEHP/Spoedplein i.o. Het niet kunnen deelnemen van de Dokterswacht heeft directe 
consequenties voor de gehele Keten Acute Psychiatrie. De besprekingen vinden plaats op bestuurlijk niveau.  
 
De huisartsenzorg in de keten met als hoofdstappen: 
1. De triagist van de huisartsenzorg doet een eerste triage op basis van de NTS /NHG triagewijzer en overlegt 

met de dienstdoende huisarts bij signalen van acute somatische en/of psychiatrische problematiek.  
2. Bij een risico op agressie of een strafbaar feit schakelt de triagist politie in. 
3. De huisarts weegt telefonisch of in een face to face contact met de patiënt af welk beleid nodig is. Schat 

ernst in van de situatie o.a. suïcidaliteit. Gaat na of kinderen betrokken zijn volgens de Meldcode. 
4. Verwijst naar de SEH bij acute somatiek. 
5. Bepaalt de noodzaak en urgentie van een psychiatrische beoordeling in en overlegt met GGZ Friesland of 

roept, indien nodig, de Crisisdienst in voor een beoordeling of verwijst naar de reguliere psychiatrie (na 
somatisch vrijgeven van de patiënt). Indien nodig volgt een (telefonische) afspraak voor de volgende dag of 
op korte termijn met een ketenorganisatie.  
 

NB: Niet alle personen die de door huisarts worden gezien, worden verwezen naar ketenorganisaties. De 
huisarts handelt de situatie in eerste instantie zelf af en daarmee stopt de keten. Voor onbekende patiënten 
met  verdenking van acute problematiek is vaak face to face contact met een huisarts nodig om te bepalen of 
acuut psychiatrische hulpverlening nodig is.  
In de praktijk ziet de huisarts ook patiënten die al bekend zijn bij GGZ of VNN (zgn. bekende zorgvragers).   
Bij de GGZ bekende patiënten kunnen ook rechtstreeks bellen met GGZ Friesland.  
 

De Dokterswacht biedt huisartsen(spoed)zorg tijdens ANW uren en verwijst bij acute psychiatrische 
problematiek naar GGZ Friesland. 
 
De Crisisdienst GGZ Friesland voert een psychiatrische beoordeling uit met als hoofdstappen:  
1. De arts/ SPV/ psychiater voert een psychiatrische beoordeling uit op de (thuis)locatie van de patiënt of het 

cellencomplex of 
De persoon (met naaste) komt op eigen gelegenheid of met de ambulance met of zonder politieassistentie, 
of politievervoer of ander georganiseerd vervoer naar de GGZ locatie en wordt opgevangen door 
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verpleegkundige/SPV/arts/psychiater. Voorafgaand aan de beoordeling wordt door de GGZ de beveiliging 
of politie om assistentie gevraagd indien er vermoeden is op gevaar. 

2. De arts/psychiater voert eventueel een somatische screening uit of verwijst naar de SEH/dokterswacht op 
indicatie. 

3. De arts/SPV/ psychiater voert een psychiatrische beoordeling uit en bepaalt de vervolgstap. 
 
Onderstaande werkwijze SEH/ziekenhuispsychiatrie geldt voor die ziekenhuizen waar (nog) geen Spoedplein- 
concept wordt uitgevoerd. Daar waar wel een Spoedplein- concept geldt (Sneek en Heerenveen) betekent dit 
dat buiten kantooruren (17.00 uur en later), inclusief de nachten en de weekenden de huisartsen de eerste 
opvang verzorgen, dus ook verantwoordelijkheid hebben voor deze eerste screening. Een werkwijze die bij de 
intrede van de andere spoedpleinen dus ook gaat gelden en de SEH daarmee met name ontziet. 
 
De SEH/ ziekenhuispsychiatrie voert een screening/beoordeling uit met als hoofdstappen: 
1. Bij aankomst van de patiënt op de SEH bepaalt de verpleegkundige of SEH -arts de mate van spoed. 
2. De SEH -arts voert een somatische screening uit, beoordeelt de gezondheidstoestand en bepaalt of 

psychiatrische beoordeling moet plaatsvinden.  
3. De aanvrager verzoekt voorafgaand aan psychiatrische beoordeling, indien nodig, de assistentie van de 

beveiliging. 
4. De SEH -arts verzoekt de psychiater om een psychiatrische beoordeling op de SEH bij een suïcidepoging, 

ernstige suïcidaliteit of verdenking van acute psychiatrie (tijdens kantooruren en uitsluitend na somatisch 
vrijgeven van patiënt). Tijdens de anw- uren en feestdagen wordt door de SEH de Crisisdienst GGZ 
Friesland ingeroepen. 
NB: In het Antonius Ziekenhuis ziet de ziekenhuispsychiater altijd de patiënt en deze schakelt GGZ 
Friesland in indien er sprake is van een BOPZ indicatie. 

5. De ziekenhuispsychiater komt naar de SEH en geeft indien nodig opdracht om een (ziekenhuis)beveiliger in 
te schakelen ter bewaking van de veiligheid tijdens beoordeling.  

6. De ziekenhuispsychiater voert psychiatrische beoordeling uit en bepaalt de vervolgstap. 
Zie voor verder bijlage 3. Het ketenproces acute psychiatrie in de scenario’s I. II. III. IV. 
 
De crisisbeoordeling van jeugdigen 

De beoordeling van een kind/jeugdige vindt plaats op de locatie waar de betrokkene zich bevindt. Indien het 
kind/jeugdige bekend is (in zorg is) bij GGZ (jeugd) Friesland, wordt de crisisdienst GGZ ingeschakeld. Betreft 
het een kind/jeugdige in psychiatrische crisis die niet bekend is dan wordt via Spoed4Jeugd een inschatting 
gemaakt. 
Indien kinderen/jeugdigen betrokken zijn, omdat een ouder/naaste in een crisis verkeert, dan schat Veilig Thuis 
de risico’s in op de betreffende locatie waar de kinderen/jeugdigen zich bevinden. Indien nodig wordt 
ondersteuning/hulp door Veilig Thuis geboden.   
 
De GGD arts in de keten 
Indien een persoon met verdenking van acute psychiatrie en/of verward gedrag naar het cellencomplex wordt 
gebracht en er is een somatische screening en/of een oriënterend psychiatrische onderzoek nodig dan wordt 
de GGD arts verzocht om een consult op het cellencomplex. De GGD arts bepaalt na screening het 
vervolgtraject en schakelt zonodig psychiatrische deskundigheid /GGZ Spoed in voor psychiatrische 
beoordeling.  
 

Implementatie 
Een knelpunt in de aansluiting is dat een crisisopname bij VNN niet 24/7 mogelijk is en VNN komt niet naar de 
SEH. Dit is een risicomoment in de keten voor de patiënt omdat in bepaalde situaties de behandeling snel nodig 
is en kennis van verslaving in verband met hoge risico’s bij de patiënt op ontsporing.  
 
De op 31 maart 2017 uitgebrachte eindtekst van de Generieke Module Acute GGZ en verwachte tekst van de 
Generieke Module Ziekenhuispsychiatrie moeten nog worden vertaald naar toepassing in de keten.  
 
De gemeentelijke projectleider Personen met verward gedrag werkt de aanpak uit om te komen tot een  
beoordelingslocatie. 

 
Passende ondersteuning, zorg en straf 
Bouwsteen 8. Mensen krijgen een passende combinatie van ondersteuning, zorg en zo nodig straf. Er is 
aandacht voor de continuïteit van de ondersteuning of zorg, ook in het geval van een strafrechtelijk traject.  
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Zorg- en veiligheidsprofessionals hebben nauw contact, stemmen af en pakken door. 
 
Voor de ketenpartners is het belangrijk dat de aansluiting voor personen ook na de acute fase of een 
crisisbeoordeling in afspraken geregeld is. In bijlage 3, scenario III en IV zijn  relevante organisaties in beeld 
gebracht waarnaar doorgaans wordt verwezen na beoordeling.  Het specifieke zorg- en ondersteuningsaanbod 
van organisaties en de interne zorgprocessen van organisaties zijn niet besproken en beschreven. De 
ketenbesprekingen zijn vooral gericht op de aansluitingen en continuïteit van zorg tussen organisaties. 

 
 

Implementatie 
De uitstroommogelijkheden na beoordeling zijn in kaart gebracht. Met organisaties die niet vertegenwoordigd 
zijn in de stuurgroep en werkgroep worden waar nodig werkafspraken over de aansluiting opgesteld of 
geactualiseerd. De voorzitter van de stuurgroep en procescoördinator bereiden dit voor. 

 
Informatievoorziening  
Bouwsteen 9. Betrokkenen uit de hele keten weten hoe met informatiedeling om te gaan, beschikken op het 
juiste moment over de juiste informatie en kunnen deze zorgvuldig delen. Dit vindt domeinoverstijgend en 
eenduidig plaats en de persoon zelf wordt betrokken. 
 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ketenpartners om de persoon op het juiste moment de 
juiste zorg door de juiste organisatie te bieden. Overdrachtsmomenten zijn daarbij risicovol. Wanneer het niet 
helder is waar de verantwoordelijkheid van de ene organisatie ophoudt en die van de andere organisatie 
begint, kan de persoon tussen wal en schip vallen. Ook interne overdrachtsprocessen binnen een organisatie 
hebben invloed op de kwaliteit van de overdracht in de keten. Bij de overdracht kan relevante informatie 
verloren gaan en dit geeft een onnodig risico voor de patiënt. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 
De overdracht en informatie uitwisseling tijdens het traject van de patiënt door de keten: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fase 1. vereist andere informatie dan bijv. fase 3. Ketenpartners hebben in het patiënttraject verschillende 
rollen. Bij informatieafspraken per fase wordt beter rekening gehouden met de ieders rol, het beroepsgeheim 
en de privacyregels. Vanzelfsprekend is de overdracht in fase 2. mede afhankelijk van de indicatie voor de 
vervolgbehandeling. In vele gevallen zal in de acute fase altijd telefonische afstemming nodig zijn. 
Fase 3. omvat meer dan de acute psychiatrie en betreft ook de (uitstroom)organisaties.  
 
Centrale uitgangspunten 
 Het aantal overdrachtsmomenten in de keten wordt tot een minimum beperkt in verband met risico’s voor 

de persoon. 
 De keten organiseert in verband met risico’s voor de patiënt de overdracht minimaal volgens de adviezen 

uit het Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit.11 
 
Voorwaarden voor overdracht van informatie in de keten 

 De overdracht van informatie in de keten voldoet aan de wettelijke eisen. 

 Het ketenformat moet niet leiden tot extra bureaucratie.  

 Om de daadwerkelijke overdracht van gegevens te faciliteren via systemen moeten de diverse systemen 
(veilig) met elkaar kunnen communiceren. NB: Dit is nu en op korte termijn niet het geval.  

 

                                                      
11 Kwaliteitsdocument bij suïcidaliteit, Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten, Trimbos 2010 en de Multidisciplinaire 
richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlands Instituut van Psychologen 
en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, 2012 

Logistiek gezien de ketenfasen 1. Instroom 2. –Doorstroom 3. Uitstroom 
 

1. Fase van verwijzing/ 
toeleiding incl. vervoer 
naar acute 
beoordeling/zorg 

Melding 

 

2. Fase van (somatische) 
screening  en 
(psychiatrische) 
beoordeling 

3. Fase van wel of geen 
vorm van vervolgzorg, 
ondersteuning en/of 
nazorg 

info info info info 

Indien kinderen betrokken zijn: check of Veilig Thuis moet worden geïnformeerd of ingeschakeld! 
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Huidige vormen/systemen toegepast door de afzonderlijke organisaties 
 GGZ Friesland registert in een eigen EPD. 
 De ziekenhuizen registeren informatie in hun eigen EPD.  
 De Dokterswacht Friesland  in Call manager (de tendens is meer aansluiting op het landelijk Schakelpunt). 
 De GGD Fryslân in het HIS systeem. 
 Spoed4Jeugd gebruikt een digitale applicatie. 
 RAV Fryslân gebruikt een digitaal formulier overdracht en past methode SBAR toe. 
 De politie NN. kan intern via het systeem BlueView  op een efficiënte manier interne gegevens over een 

persoon op te zoeken. Bijv. is er sprake van herhaalde meldingen of herhaalde overlast en/of geweld. 
 
Huidige vorm beschikbaar voor aangesloten ketenpartners 
 Crisisinformatie is beschikbaar via Fries Schakelpunt Crisiszorg (FSC). De ketenpartners geven aan dat dit 

niet intensief wordt gebruikt.  
 

Leidende principes voor overdracht /informatie-uitwisseling. 
• Overdracht vanuit het patiëntperspectief 

Voor patiënten is het belangrijk dat zij, binnen het traject dat zij doorlopen, daadwerkelijk ervaren dat 
zorgverleners onderling afstemmen en essentiële informatie in verband met de vereiste zorg, behandeling 
en/of ondersteuning overdragen. 

• Gedrag en basishouding zorgverleners 
Vooral in de crisissituatie zijn er vaak nog onduidelijkheden en is het essentieel om uit te wisselen met een 
professional van  “de volgende schakel” in de keten. Alle zorgverleners nemen daarom een actieve 
meewerkende houding aan t.a.v. overdracht gericht op continuïteit in  het zorgproces en op het 
verminderen van risico’s voor de patiënt. O.a. aandacht voor informatie m.b.t. suïcidaliteit.  

 
Overdracht/ informatie-uitwisseling in de praktijk 
a. Handvat voor de praktijk bij fysieke overdracht van de patiënt is de zgn.: 

- estafetteverantwoordelijkheid: je laat pas los als de ander het stokje heeft overgenomen en 
- dakpanverantwoordelijkheid: in de overdracht ben je allebei verantwoordelijk tot de ander de patiënt 

en patiëntinformatie daadwerkelijk heeft overgenomen. Dit wordt actief bij elkaar gecheckt. 
b. Bij agressie/geweld gelden de afspraken met de politie in verband met de veiligheid van de patiënt en ter 

ondersteuning van hulpverleners en omstanders. De ingeroepen politie blijft tot een veilige overdracht kan 
plaatsvinden. De politie geeft dan groen licht voor overdracht 

c. Bij een onveilige situatie bij een beoordeling in een van de ziekenhuizen kan de beveiliging worden 
ingeroepen en gelden de overdrachtsafspraken met de beveiliging van het betreffende ziekenhuis. Ook 
een ziekenhuis kan de politie inroepen en dan gelden de overdrachtsafspraken onder b. 

d. In de crisissituatie wordt de overdracht tussen behandelende partijen altijd mondeling/telefonisch gedaan. 
Hoe complexer de situatie des te belangrijker is de mondelinge overdracht. De mondelinge overdracht 
wordt schriftelijk ondersteund binnen een afgesproken termijn. Een  snelle terugkoppeling is vereist  
wanneer direct of  aansluitend van de ontvangende organisatie/professional verdere behandeling of 
nazorg wordt verwacht. 

e. De overdracht van informatie vindt plaats van professional naar professional. Hiervoor zijn actuele 
telefoonnummers beschikbaar. NB: Dit proces dient te worden beheerd. 

f. De ondersteunende schriftelijke overdracht moet goed leesbaar zijn om interpretatie te voorkomen (geen 
handgeschreven informatie en geen doordruk). 

g. Aan de politie mag alleen informatie worden doorgegeven om een situatie aan te pakken of om de 
gevaarsituatie in te schatten en geen uitvoerige diagnose/ voorgeschiedenis van een patiënt. 

h. Iedere fase koppelt beschikbare informatie terug aan de voorliggende fase/verwijzer met dien verstande 
dat de huisarts (ook al is deze niet de verwijzer) een terugkoppeling krijgt van alle beschikbare informatie 
van de beoordelaar i.v.m. preventie en eventuele ondersteuning en nazorg! NB: Hiervoor is instemming 
van de persoon vereist.  Informatie zonder toestemming kan worden teruggekoppeld naar de huisarts 
wanneer dat deze een noodzakelijke schakel is in de continuïteit van zorg en voor afwenden van gevaar. 

i. Indien de persoon in zorg is, wordt de betreffende ketenorganisatie geïnformeerd over de verwijzing naar 
ambulante zorg of begeleiding. 

j. Wanneer de persoon wordt gezien door de Dokterswacht dan zorgt deze voor overdracht naar de eigen 
huisarts.  

k. De hulpverlener is er alert op dat informatie over de somatische zorgbehoefte wordt overgedragen. 
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Privacygevoelige informatie  
Bij de informatie-uitwisseling/overdracht tussen zorgverleners (dus niet met de politie) moet in ieder geval 
rekening worden gehouden met het uit de privacyregels voortvloeiende zgn. noodzakelijkheidcriterium:  
 Welke informatie heeft de andere zorgverlener nodig om zijn/haar werk goed te kunnen doen?  
 Moet de patiënt worden gevraagd om toestemming? 
 
Overdracht naar niet acute zorg en ondersteuning 
De overdracht bij uitstroom (fase 3) moet nog worden afgesproken met organisaties in de niet-acute zorg en/of 
ondersteuning (voor zover deze organisaties nu geen deel uitmaken van de Keten Acute Psychiatrie). 
 
Ketenformat bij overdracht 
De minimale inhoud voor overdracht is in meerdere werkgroepbijeenkomsten besproken en vastgelegd in een 
format. Zie bijlage 4. Format voor overdracht van informatie in de Keten Acute Psychiatrie. De informatie aan 
de patiënt zelf en naasten en de informatie over het functioneren van de keten via registraties /analyses op 
basis van prestatie-indicatoren is hierin niet meegenomen.  
In de fase van verwijzing/toeleiding naar zorg en de beoordeling hebben de Politie Noord Nederland en 
Ambulancezorg Groningen een specifieke rol, waarbij andere eisen aan de inhoud van de overdracht en privacy 
worden gesteld. Dit geldt ook voor de gemeentelijke onderdelen, zoals wijkteams.  
 
De politie en overdracht  
Bij een melding vraagt de politie naar basisinformatie onder 1. en 6. uit het ketenformat. De politie kan naar 
GGZ Spoed bellen met de vraag om iemand te komen beoordelen. Indien de GGZ bevestigt we komen er aan, 
dan betekent dit dat de betreffende persoon in zorg is.  Reageert de GGZ met graag eerst de GGD arts er bij 
halen, dan betekent dit dat deze persoon niet in zorg is. De politie heeft een specifieke rol in het traject. 
Verwijzende en/of diagnostische informatie hoort niet thuis bij de politie. Wel wil de politie wil graag weten of 
er eerdere meldingen binnen de eigen organisatie zijn gedaan, bijv. geweldplegingen enz. Hiervoor wordt het 
politie- systeem Blueview gebruikt. Bij agressie/geweld blijft de politie op de betreffende locatie tot de persoon 
daadwerkelijk kan worden overgedragen aan de ontvanger. 
 
De ambulancezorg en overdracht 
Bij een aanmelding voor een patiënt met indicatie voor ambulancevervoer hanteert de ambulancezorg Fryslân  
de onderstaande methode SBAR- GGZ met als uitgangspunten: 
- De mondelinge overdracht van de patiënt vindt plaats zonder dat de patiënt daarbij aanwezig is.  
- De Brøset Violence score of een andere aanwijzing voor potentieel risicovol gedrag wordt in de overdracht 

uitdrukkelijk besproken.  
- Relevante patiënten informatie wordt schriftelijk ter beschikking gesteld aan de bemanning.  
Zie bijlage 5.  De SBAR –GGZ methode Ambulancezorg. 
 
De wijkteams/gemeentelijke teams en overdracht 
Verwijzende en/of inhoudelijke diagnostische informatie hoort niet thuis bij de wijkteams. Afspraken over de 
overdracht bij uitstroom van de persoon naar gemeentelijke teams worden besproken met de gemeentelijke 
projectleider personen met verward gedrag. 

 
Wettelijke/Juridische kaders die van toepassing zijn voor de keten 

Wet BOPZ en t.z.t. Wet verplichte GGZ. (WvGGZ) 
Het functioneren van de keten binnen de wettelijke kaders is essentieel. De Wet Bopz wordt over enige tijd 
vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling 
van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. De Wet Verplichte GGZ is nog niet van 
kracht. Deze wet is belangrijk vanwege uitspraken over tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een 
crisismaatregel op een daarvoor geëigende locatie. Tot de Wet Verplichte GGZ in werking treedt, moet 
ketenpartners zich houden aan de wet BOPZ.  
Vanuit de wet BOPZ is het mogelijk om mensen voor wie een IBS aangevraagd is (IBS in aanvraag) op te 
houden. Op grond van rechterlijke uitspraken mag een patiënt worden tegengehouden als de beslissing is 
genomen om de IBS aan te vragen. De politie kan in dat geval assistentie verlenen.  
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Kader voor de Politie 
Vanuit hun instructie kan de politie iemand die zorg nodig heeft niet zomaar achterlaten. Ze zijn gehouden om 
voor die persoon hulp te zoeken. Op het moment dat deze hulp gevonden is, bijvoorbeeld na het afleveren van 
iemand ter beoordeling, is aan deze plicht voldaan. Kader: Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 
marechaussee en andere opsporingsambtenaren, Artikel 25. 
 
De persoon met verward gedrag/ verdenking van psychiatrie heeft meestal een “hulpvraag” en mensen mogen 
niet hulpeloos worden achtergelaten. De politie gaat doorgaans bij het vervoer in een dergelijke situatie uit van 
vrijwilligheid en hanteert de kaders zoals eerder genoemd. Ook de ambulanceverpleegkundige kan een 
aangetroffen verwarde persoon niet in alle gevallen meenemen. Deze hulpverleners wegen af of de 
betreffende persoon een eigen inschatting kan maken en in welke mate de persoon wilsbekwaam is en wat op 
dat moment het beste is bezien vanuit het cliëntperspectief.  
 
Een andere omstandigheid waar de politie voor kan worden gevraagd is de veiligheid van hulpverleners. Bij een 
risicovol huisbezoek, maar ook bij mensen die tijdens het vervoer per ambulance of op een locatie waar de 
beoordeling plaatsvindt (een grote kans op) agressie ontwikkelen kan de politie om assistentie worden 
gevraagd. Het is een van de taken van de politie dat ze veiligheid bieden aan hulpverleners. Afgesproken is dat, 
indien er veiligheidsrisico’s zijn, de politie pas weggaat op het moment dat alle partijen de situatie als veilig 
hebben beoordeeld en er groen licht is voor de overdracht. 
 
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  
Alle betrokken BIG- geregistreerde disciplines zijn gehouden aan de rechten en plichten tussen patiënt en 
hulpverlener rond de behandeling o.a.: 

 Recht van patiënt op informatie door de hulpverlener. 

 Inzage in het medisch dossier. 

 Geheimhouding door de hulpverlener. 

 Toestemming voor medische behandeling. 

 Vertegenwoordiging van patiënten die zelf niet kunnen beslissen.  
 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke 
kring. Het helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Het verplichte gebruik van een 
meldcode staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode geldt 
voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, 
justitie. De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties.  
 
Tijdelijke wet ambulancezorg 
In februari 2016 heeft Minister Schippers van het ministerie VWS de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) 
verlengd tot 2020. In de Twaz is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de 
ambulancezorg uitvoert en de meldkamer ambulancezorg in standhoudt. RAV Fryslân is vergunninghouder in 
de regio Friesland en is een zorginstelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Via de Meldkamer 
Ambulancezorg staat RAV Fryslân voor kwalitatief hoogwaardige en bereikbare (acute) zorg. De daadwerkelijke 
ambulancezorg wordt uitgevoerd door de Kijlstra Ambulancegroep en UMCG ambulancezorg. 
 

Implementatie  
Voor het uitvoeren van afspraken is het noodzakelijk dat de principes en het ketenformat worden opgenomen 
in de protocollen/systemen binnen de afzonderlijke organisaties. Hiermee wordt extra bureaucratie 
voorkomen. Telefoonnummers van ketenpartners moeten actueel zijn en worden beheerd.  
 
Met bovenstaande niet vrijblijvende- afspraken wordt voldaan aan de wettelijke kaders. De tekst onder 
Bouwsteen Informatievoorziening en de bijlage Format voor Overdracht van informatie in de keten is juridisch 
gecheckt door de Politie Noord Nederland. 
 
Voor een effectieve uitstroom zijn afspraken vereist met organisaties buiten de Keten Acute Psychiatrie over 
overdracht, aansluiting, werkwijze aanmeldprocedures en wachttijden. De voorzitter van de Stuurgroep en de 
procescoördinator nemen hiertoe het initiatief en betrekken waar nodig de betreffende  ketenpartners uit de 
Keten Acute Psychiatrie. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
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Deel III.   Borging van ketenafspraken  
 
De deelnemende autonome organisaties hebben bij de start  de intentie vastgelegd om te gaan samenwerken 
om het werkproces in de Keten Acute Psychiatrie te optimaliseren. De goede wil tot samenwerking is tijdens de 
bijeenkomsten van de werkgroep en stuurgroep verder tot uiting gekomen en heeft geresulteerd in 
voorliggend ketenproces en ketenafspraken.  
 
In de Keten Acute Psychiatrie is geen sturing met een hiërarchische verantwoordelijkheid en daarom is het 
bekrachtigen van de resultaten tot dusver noodzakelijk. De deelnemende ketenorganisaties onderschrijven de 
gemaakte afspraken door het accorderen van dit document en het ondertekenen van de verklaring in bijlage 9. 
De continuïteit in de samenwerking dient te worden verankerd door ketenafspraken over de implementatie en 
de voortgang na de eerste fase. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ketenpartners om de 
patiënt op het juiste moment de juiste zorg te bieden door de juiste organisatie. De ketenafspraken zijn niet -
vrijblijvend d.w.z. de deelnemende ketenpartners zijn verantwoordelijk voor de implementatie van 
ketenafspraken binnen de eigen organisatie, zoals de doorvertaling naar de eigen werkprocessen.  
 
Om te functioneren als een keten is handhaving van afspraken, het organiseren van feedback om bij te kunnen 
sturen cruciaal. Voor de voortgang en verdere optimalisatie is het vereist dat de werking wordt gevolgd en 
geëvalueerd. Daarnaast is een provinciebrede Aanpak personen met verward gedrag onder regie van de 
gemeenten in ontwikkeling en zijn de gesprekken over een SEHP/Spoedplein nog gaande. Het uitwisselen van 
deze ontwikkelingen en het wegen van landelijke adviezen is essentieel in de fase van het proces. 
 
Voortzetting van de Stuurgroep 
Volgend uit het voorgaande  is het noodzakelijk dat stuurgroepbijeenkomsten worden voortgezet: 
- Een frequentie van vier keer per jaar vanwege de ontwikkelingen aanpak verward gedrag en het  

Spoedplein/ SEHP. 
- Extra bijeenkomsten op afroep of een voortgangsrapportage indien daartoe aanleiding is. 
- GGZ Friesland neemt vanuit de voorzittersrol het initiatief en organiseert de bijeenkomsten. 
 
Voortzetting van de Werkgroep 
Gezien bovenstaande ontwikkelingen en belang voor de praktijk is het wenselijk dat de werkgroep wordt 
voortgezet. In de praktijk blijkt het lastig om alle contactpersonen tegelijk aan de gesprekstafel te krijgen. 
Wellicht is het efficiënter om deelname op geleide van de agenda of  relevante ontwikkelingen te organiseren. 
Het vastleggen van afspraken met uitstroomorganisaties of het invullen van specifiek bouwstenen kan ook in 
een kleiner verband worden opgepakt.  
- Frequentie van minimaal twee keer per jaar. 
- Extra bijeenkomsten op afroep indien daartoe aanleiding is. 
- GGZ Friesland neemt vanuit de voorzittersrol het initiatief en organiseert de bijeenkomsten. 
 
Nieuwe wet- en regelgeving en belangrijke beleidswijzigingen worden gewogen in de stuurgroep gewogen op 
consequenties voor de ketenafspraken en in de werkgroep op consequenties voor het traject van de patiënt 
door de keten. Daarnaast zijn korte lijnen in de praktijk in de vorm van telefonische feedback na een incident of 
om suggesties voor verbetering te bespreken essentieel in het belang van patiënten, maar ook om ruis te 
voorkomen en van elkaar te leren.  
 
Aansluiting Keten Acute Psychiatrie en de gemeentelijke aanpak 
De deelname vanuit de gemeenten aan werkgroep en stuurgroep en deelname vanuit de keten aan het 
gemeentelijke project is georganiseerd. Er is een voorlopige structuur door de gemeenten bestaande uit een 
Aanjaagteam Fryslân (bestuurders) en een projectgroep met deelname vanuit Keten Acute Psychiatrie). Er is 
een gemeentelijke projectleider aangesteld en de eerste opdracht is het in afstemming realiseren van een plan 
van aanpak personen met verward gedrag. Hiervoor is een ZonMw subsidie aangevraagd. 
 
Registreren in de keten 
Om in ketenverband  te kunnen (blijven) volgen of afspraken daadwerkelijk de keten optimaliseren, zijn  
feitelijke gegevens nodig.  Registraties op basis van nog af te spreken ketenindicatoren zijn hierbij een 
essentieel hulpmiddel. Met het oog op de juiste zorg door de juiste organisatie kunnen de verkregen gegevens 
waar nodig  leiden tot aanpassing van afspraken tussen organisaties over de organisatie van de keten en/of 
aanpassing van het ketenwerkproces   van melding tot uitstroom naar passende zorg/ondersteuning.  
Het benoemen van indicatoren door de stuurgroep is een randvoorwaarde. 
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Het voorstel is om de werking van de keten met behulp van indicatoren te agenderen in de 
stuurgroepbijeenkomsten o.a. welke registraties en feitelijke onderbouwingen zijn in de keten nodig en ook 
realiseerbaar en hoe wordt dit proces georganiseerd en beheerd. 
 
Voorzetting procescoördinatie  
Volgend uit het bovenstaande is voortzetting van procescoördinatie gewenst. De procescoördinator:  
- Bereidt de ketenbijeenkomsten voor met de voorzitter en zorgt voor de agenda voortgangslijst en bijlagen. 
- Voert samen met de voorzitter van de bijeenkomsten uit. 
- Bewaakt de voortgang en implementatie, zoals genoemd in dit document en ondersteunt waar nodig de 

werkgroepleden bij de implementatie.  
- Volgt voor de keten relevante ontwikkelingen en zorgt voor agendering.  
- Bereidt met de voorzitter van de Stuurgroep besluitvorming in de Stuurgroep voor. 
 
Besluitvorming ketenafspraken  
Met dit ketendocument zijn de uitgangspunten, voorwaarden en de tot dusver behaalde resultaten en 
afspraken vastgelegd. Ondertekening door de betrokken ketenorganisaties Acute Psychiatrie is gerealiseerd. 
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Overzicht Bijlagen  
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Samenstelling werkgroep Keten Acute Psychiatrie Friesland 

Werkgroeplid Organisatie Functie 

1. F. (Fred)  Dirks  Dokterswacht Friesland Manager Triagecenter 

2. W. (Wil) Witting  Friese huisartsen Vereniging   Huisarts en kaderarts GGZ in opleiding 

3. B. (Ben) Diesveld  GGD Fryslân en Veiligheidsregio Arts, beleidsmedewerker en medisch adviseur 

4. J.A. (Arno) Overduin   RAV Fryslân Manager stafbureau RAV Fryslân 

5. K. (Klaas) Groeneveld  Politie Noord Nederland 
 

HovJ procesman, conflict en Crisisbeheersing/ adviseur 
portefeuillehouder verward gedrag 

6. A. (Alexander) Keijzers  Medisch Centrum Leeuwarden /MCL.  Psychiater /Centrum voor Ziekenhuispsychiatrie 

7. B. (Barbara) Geelhoed  Nij Smellinghe Ziekenhuispsychiater  

8. P. (Paul)  Vijver  Deelnemer voor Tjongerschans  Ouderenpsychiater bij de org. Ouderenpsychiatrie  
Leeuwarden- Heerenveen 

9. T.  (Tjerk) van der Pol  Antonius Ziekenhuis Sneek Hoofd PAAZ 

10. Mevr. F. (Frederique) 
Broeze  

GGZ Friesland 
 

Manager Acute Zorg, Basis GGZ en aanmeldservice  
Voorzitter Werkgroep 

11. R. (Rudy) Sital  GGZ  Friesland Psychiater manager behandelzaken Crisisdienst 

12. Mevr. R.  (Rolien)Tolsma  Regiecentrum bescherming en 
Veiligheid/ Leeuwarden 

Manager 

13. E. (Erwin)  Beers  Jeugdhulp Friesland, Regiodirecteur 

14. Mevr. E. (Elles) Annema  Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN) 

Psychiater (FACT team)? 

15. Mevr. P. (Petra) Waringa   Gemeente Leeuwarden. Sr. Beleidsadviseur OOV 

16. Mevr. E . (Esther) van der 
Vlies  

Idem Beleidsmedewerker /Sector Ondersteuning  

17. Mevr. A. (Anna) van Gemert  In opdracht van de ketenpartners Extern procescoördinator werkgroep 

 

Voorbereiding in de werkgroep 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organisatieoverstijgende 
Besluitvorming in de stuurgroep 

RAV 
 Fryslân 

Dokters- 
Wacht 

Friesland 

Friese 
Huisartsen 

Ver. 

GGD 
Fryslân 

 
VNN 

 
 Politie 

District 
Friesland 

Antonius 
Ziekenhuis 

 

Ziekenhuis 
Tjonger- 
schans  

 
 

Ziekenhuis 
MCL 

 
 

Regie 
centrum 

Spoed4 
Jeugd 

Ziekenhuis 
Nij 

Smellinghe  

 
 

GGZ 
Friesland 

 

Patiënt 
 

Bijlage 1. Overzicht ketenorganisaties en deelnemers stuurgroep en werkgroep Keten Acute Psychiatrie    

Friese 
gemeenten 

Deelname per maart vanwege de regierol aanpak personen met 
verward gedrag 
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Samenstelling  stuurgroep Keten Acute Psychiatrie 2017 

Stuurgroeplid Organisatie Functie 

1. B. (Bart) Maats Friese Huisartsenvereniging Huisarts, voorzitter Friese Huisartsenvereniging 

2. W. (Willem) Groenevelt Dokterswacht Friesland, Heerenveen Directeur (per 01-01-2017) 

3. F. (Frans) Haenen GGD en Veiligheidsregio Fryslân Manager centrale diensten & ondersteuning 

4. E. (Edward) Jorna  RAV Ambulancegroep Fryslân, 
Drachten 

Anesthesioloog en Medisch Manager ambulancezorg (MMA) 

5. Mevr. S (Sylvia) te Wierik Politie Noord Nederland, Leeuwarden Districtschef Fryslân 

6. D. (Dirk) Tiemersma Medisch Centrum Leeuwarden /MCL.  RVE manager 

7. Mevr. M.(Margreet) Euwes  Nij Smellinghe, Drachten Hoofd disciplines Paramedisch Psychosociaal, 
Psychosomatisch en Levensbeschouwelijk 

8. Mevr. G. (Grietje) van Buiten Tjongerschans , Heerenveen Sectordirecteur beschouwende vakken 

9. J. (Joost) Wijnbergen  Antonius Ziekenhuis, Sneek Zorggroepmanager 

10. Mevr. H. (Houkje) Tamsma  GGZ Friesland, Leeuwarden Psychiater en Geneesheer Directeur, 
Voorzitter van de Stuurgroep 

11. J. (Jos) Keizer tot maart 
M. (Michiel) Morshuis  per 1 mei  

GGZ Friesland, Leeuwarden Directeur  Behandelzaken 

12. J. (Jeroen) van Oijen Jeugdhulp Friesland, Drachten Raad van Bestuur  

13. Mevr. M.(Marianne) Sinot Regiecentrum bescherming en 
Veiligheid/ Leeuwarden 

Algemeen directeur/bestuurder Veilig Thuis 

14. Mevr. L. (Lammy) Lamberts 
 

Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN), Leeuwarden  

Divisiemanager 

15. F. (Ferd) Crone Gemeente Leeuwarden Burgemeester 

16. A. (Andries) Ekhart Gemeente Leeuwarden Wethouder sociaal domein  

17. H. (Hans) Broekhuizen Gemeente Heerenveen Wethouder sociaal domein  

18. Mevr. A. (Anna) van Gemert  In opdracht van de ketenpartners Externe procescoördinator Keten Acute Psychiatrie  

 



Bijlage 2. Kerntaak van de afzonderlijke organisaties in de acute fase /de volgorde is niet strikt. 

Huisarts/Dokterswacht Ambulancezorg via de Meldkamer GGD arts SEH arts/Ziekenhuispsychiater Politie Noord Nederland 

De huisarts signaleert bij de persoon of 
er sprake is van acute somatisch en/of 
psychiatrische problematiek. Schat 
ernst in van de situatie o.a. suïcidaliteit 
en onveiligheid voor patiënt en 
anderen in de omgeving.  
 
Biedt basiszorg en veiligheid:  
 Somatische anamnese. 
 Oriënterend psychiatrisch 

onderzoek. 
 
Handelt de situatie zelf af, organiseert 
bijv. een afspraak voor de volgende 
dag met een ketenorganisatie of 
verwijst naar de SEH bij acute 
somatiek. Verzoekt om een ambulance 
indien er is noodzaak is tot liggend 
vervoer en zorg tijdens vervoer 
 
Indien er geen ambulance indicatie is 
wordt het vervoer waar dat mogelijk is 
door patiënt/ betrokkenen 
georganiseerd. 
 
Bepaalt noodzaak en urgentie van een 
psychiatrische beoordeling. 
Roept, indien nodig, de Crisisdienst 
GGZ Friesland in voor een beoordeling 
of verwijst naar de reguliere 
psychiatrie (na somatisch vrijgeven van 
de patiënt). 
 
Zorgt ervoor dat de patiënt tot de 
komst van de ambulance/ psychiater 
niet alleen achterblijft.  
 
De Dokterswacht biedt spoedzorg 
tijdens ANW uren en verwijst bij acute 
psychiatrische problematiek naar GGZ 
Friesland. 
 
 
 
 
 
 

De Meldkamer Noord Nederland schat  
ernst van de situatie in en schakelt hulp 
in van huisarts, een ambulance en/of 
politie.  
 
De ambulance vervoert op basis van een 
medische indicatie gesteld door de 
(somatisch) arts of psychiater of wordt 
ingeroepen door 112 of politie. 
 
De ambulance vervoert naar de 
ontvangende ketenorganisatie een SEH, 
GGZ Friesland of VNN. 
 
De patiënt heeft onderweg tijdens het 
vervoer medische zorg nodig.  
 
De ambulanceverpleegkundige schat de 
veiligheid in o.a. is er sprake van agressie 
en geweld via een codering en beslist tot 
wel of niet vervoeren met of zonder 
assistentie van de ingeroepen politie. 
 
De ambulanceverpleegkundige biedt de 
acute en mogelijk suïcidale patiënt 
medische zorg tijdens het vervoer.  
 
 

De GGD arts signaleert bij de persoon 
of er sprake is van acute somatisch 
en/of psychiatrische problematiek. 
Schat ernst van de situatie o.a. 
suïcidaliteit bij de door de politie 
aangehouden of ingesloten persoon 
op het cellencomplex of waarover de 
politie zich heeft ontfermd op het 
politiebureau. 
 
Biedt basiszorg en veiligheid:  
 Somatische anamnese. 
 Oriënterend psychiatrisch 

onderzoek. 
 
Handelt de situatie zelf af, organiseert 
bijv. een afspraak voor de volgende 
dag met een ketenorganisatie of 
verwijst naar de SEH bij acute 
somatiek.   
 
Verzoekt om een ambulance indien er 
een noodzaak is tot liggend vervoer en 
zorg tijdens vervoer. 
 
Bepaalt noodzaak en urgentie van een 
psychiatrische beoordeling. 
Roept, indien nodig, de Crisisdienst 
GGZ Friesland in voor een beoordeling 
of verwijst naar de reguliere 
psychiatrie (na somatisch vrijgeven van 
de patiënt). 
 
 Zorgt ervoor dat de patiënt niet alleen 
achterblijft tot de komst van de 
psychiater. 
 
Adviseert over het al dan niet volgen 
van een forensisch traject. 
 
Bij strafrechtelijke aspecten kan de 
persoon door de politie in verzekering 
worden gesteld. 
 
 

De SEH screent in eerste instantie op acute 
somatische problematiek en voert 
oriënterend psychiatrische onderzoek uit, 
o.a. is er sprake van suïcidaliteit.  
 
Biedt 1e hulp bij lichamelijk letsel en toxiciteit 
en schakelt, indien nodig, somatische of 
psychiatrische deskundigheid in voor een 
beoordeling. 
 
Binnen kantoortijd beoordeelt de zkh. 
psychiater de patiënt op de aanwezigheid van 
psychiatrische problematiek en 
wilsbekwaamheid en biedt zonodig 
crisisinterventie. 
 
Stelt vast of verdere zorg nodig is en verwijst 
naar de juiste zorg bijv. behandeling binnen 
het ziekenhuis, huisarts, het juiste 
zorgaanbod GGZ, VNN of andere organisatie. 
 
Bij een crisis buiten kantoortijd: 
MCL en Nij Smellinghe vlgs. afspraken met de 
Crisisdienst GGZ Friesland.  
 
Het MCL beoogt een 24-uurs psychiatrische 
dienstverlening in 2017 in de vorm van en 
SEHP (in samenwerking met de Dokterswacht 
en GGZ Friesland). 
 
Tjongerschans vlgs afspraken met de 
Ouderenpsychiatrie Friesland. Nieuwe 
patiënten buiten kantoortijd worden gezien 
door de Crisisdienst GGZ Friesland. 
 
Antonius roept de Crisisdienst GGZ Friesland 
alleen in voor een IBS beoordeling.  

De persoon met verdenking van acute 
psychiatrie/ verward gedrag kan uit de 
situatie worden gehaald en volgens de 
Ambtsinstructie (en jurisprudentie) 
worden overgedragen aan het eigen 
zorgkader.  
 
Indien de politie een persoon in crisis 
aantreft in een openbare ruimte dan 
schakelt de politie (indien de patiënt al in 
zorg is) de Crisisdienst GGZ Friesland in 
en indien niet in zorg de forensisch arts 
GGD voor somatische screening en 
oriënterend psychiatrisch onderzoek. 
Indien de politie de persoon aantreft in 
de thuissituatie schakelt de politie 
”eigen” huisarts in (indien bekend). 
 
De politie vervoert een persoon met 
verdenking van acute psychiatrie/ 
verward gedrag die de openbare orde 
verstoort of die eens strafbaar feit heeft 
gepleegd naar een cellencomplex of 
politiebureau.  Indien de politie-inzet is 
gericht op het verlenen van hulp, dan 
biedt de politie bescherming aan de 
betreffende persoon, diens familie en 
andere omstanders. 
 
In het kader van Uitvoeren van een 
Veilige publieke taak biedt de politie op 
verzoek van een ketenpartner assistentie 
bij onveilige situaties wanneer er sprake 
is van agressie en/ of geweldsdreiging. 
De politie treedt op bij gevaar of dreiging 
voor de persoon zelf, naasten, 
omstanders, hulpverleners of vanwege 
de gevaarzettende context (spoor, water, 
brug, viaduct, op flat, balkon enz.) . 
Het handelen is gericht op het herstellen 
van de veiligheid. 
 
De politie blijft op de betreffende locatie 
tot de situatie veilig is of de persoon 
veilig en daadwerkelijk kan worden 
overgedragen. 

Alle ketenpartners voeren de overdracht patiënt, patiëntgegevens en de terugkoppeling uit volgens ketenafspraken 
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Vervolg bijlage 2. Kerntaak van de afzonderlijke organisaties in de acute fase /de volgorde is niet strikt. 

GGZ Friesland  Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Spoed4Jeugd  Regiecentrum/Veilig Thuis 

Biedt 24 x 7 Crisiszorg. 
 
Beoordeelt (na het somatisch vrijgeven) de patiënt 
op de aanwezigheid van en de ernst van 
psychiatrische problematiek en wilsbekwaamheid 
en biedt zonodig crisisinterventie.  
 
Stelt vast of vervolghulp noodzakelijk is en verwijst 
(indien geïndiceerd) naar de juiste zorg bijv. door de 
eigen huisarts, een ambulant traject of klinische 
zorg binnen GGZ Friesland, VNN of andere 
organisatie.  
 
Blijft bij de patiënt tot een rustige en veilige situatie 
is ontstaan –waar nodig samen met de politie  
 
Organiseert op grond van de bevindingen het 
verdere vervoer. 
 

Ziet een persoon indien er sprake is van 
verslavingsproblematiek. 
 
Signaleert (acute) verslavingsproblematiek.  
Schat de ernst in van de situatie o.a. is er sprake van 
suïcidaliteit. 
 
Biedt outreachende, ambulante of klinische 
hulp/zorg bij verslavingsproblematiek. 
 
Biedt geen 24 x 7 Crisiszorg. 
 
Voor ketenpartners is er een verslavingsarts binnen 
een (telefonisch 24 x 7) consultatiedienst voor de 
ketenpartners beschikbaar voor consultatie over 
een (bekende of nieuwe) patiënt en/of voor 
medische en verslavingsgerelateerde vragen.  
 

Biedt een 24 x 7 centraal Meldpunt voor 
kinderen/jeugdigen en gezin die crisis ervaren 
(m.b.t. opvoeding, gedrag, psychiatrische 
problemen, een licht verstandelijke beperking) en 
toeleiding naar de (acute) jeugdhulp. 
 
Iedereen mag melden. In de praktijk vaak door 
wijkteams, de jeugdige zelf en ouders, vanuit het 
onderwijs, door de politie, huisarts, zorgaanbieders, 
ziekenhuis enz.  
 
Organiseert geprotocolleerde telefonische uitvraag 
over de situatie, een triage en aansluitend 
ambulante hulpverlening.  
 
Zo nodig een beoordeling ter plaatse indien er sprak 
is van onduidelijkheid over de hulpvraag, 
onveiligheid en/of onvrijwilligheid.  
 
Levert na de fase van melding en toeleiding naar de 
zorg zorgaanbieder een crisiskaart/ cliëntkaart aan 
de ingezette zorgaanbieder. 
 

Is onderdeel van het samenwerkingsverband 
Spoed4Jeugd. 
 
Schat veiligheidsrisico’s in voor kind/jeugdigen in 
situaties waarin een ouder in een crisis is beland.  
 
Organiseert hulp of opvang voor kind/jeugdige. 
 
Biedt steun en advies gericht op het voorkomen en 
stoppen van kindermishandeling en geweld in 
afhankelijkheidsrelaties.  
 
Biedt daarbij bescherming aan personen en 
gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te 
vragen of te accepteren. 
 
Biedt een vertrouwensarts voor artsen en 
ketenpartners. 
 
Verwijst naar aansluitende van hulp gericht op 
hervinden eigen kracht. o.a. door wijk- en 
gebiedsteams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ketenpartners voeren de overdracht patiënt, patiëntgegevens en de terugkoppeling uit volgens ketenafspraken 
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Bijlage 3. Het ketenproces acute psychiatrie in vier scenario’s Scenario I. De persoon bevindt zich in de thuissituatie en vraagt (of naaste) om huisartsenzorg 
 
 
            

Huisartenspraktijk of Dokterswacht Friesland (ANW-uren en feestdagen) Meldkamer RAV Friesland 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binnen15min. U1. Binnen 60 min. U2. 
Binnen 3 uur U3. Geen streeftijd U4. 

De spoedlijn wordt binnen 30 seconden opgenomen. 
De arts bepaalt de urgentie voor een consult of verwijzing. 
verwijzing 
 
 
 
 

Bij indicatie passend 
vervoer. Er is geen 
indicatie ambulance 
(meer) van toepassing 

1. De bij de huisarts ingeschreven persoon (of naastbetrokkene) belt om hulp: 
a. Tijdens kantooruren van 8.00 tot 17.00 uur naar de eigen huisartsenpraktijk. 
b. Tijdens anw -uren en feestdagen naar de Dokterswacht Friesland. 

 

2.  De triagist trieert  op basis van  het NTS en met behulp van de NHG- triagewijzer: 

 Is er sprake van een acute somatische klacht en/of psychische problematiek met gevaar 
voor patiënt en/ of voor de omgeving?  

 Betreft het acute psychiatrische klachten: 
 Zo ja, is patiënt in zorg bij GGZ Friesland/elders? 
 Heeft de patiënt een casemanager of een Noodplan/ Crisisplan? 

 
De triagist kiest de vervolgstap op basis van de triage en eventueel in overleg met de huisarts: 
 In werking zetten van afspraken uit het Noodplan (indien van toepassing) en/of direct 

contact en overdracht aan de Crisisdienst indien patiënt in behandeling is bij GGZ Friesland. 
 Telefonisch overleg met Crisisdienst GGZ Friesland . Patiënt krijgt een telefonisch consult 

aangeboden met de (dienstdoende) arts. 
 De patiënt wordt (direct of binnen enkele uren) gezien door de arts: 

• Binnen kantooruren een afspraak voor consult arts op het praktijkadres.  
• Buiten kantooruren een afspraak consult op de betreffende post van de Dokterswacht. 
• Een consult/visite van de arts op de locatie van patiënt.  
 
 

3. Bij contact met de patiënt maakt de( huis)arts een afweging welk beleid nodig is: 
 Is er sprake van een acute/ dreigende de situatie, o.a. suïcidaliteit gebruik pillen/middelen?  
 Is er een indicatie voor (directe) verwijzing naar SEH of  GGZ Friesland of VNN?  
 Kan de patiënt perspectief worden geboden bijv. afspraak op korte termijn bij (eigen) 

huisarts of andere ketenpartner/hulpverlener waar patiënt bekend is? 
 Kan het met behulp van familie/naasten worden opgelost? 
Indien in zorg bij  GGZ Friesland of bij een van de andere ketenpartners: 
 Is advies nodig van de behandelaar of dienstdoende psychiater en kan deze de patiënt 

eerder poliklinisch zien? 
 Is er een indicatie voor beoordeling op de locatie van patiënt of de beoordelingslocatie i.o.? 
Indien niet in zorg: 
 De d.d. arts overlegt met de Crisisdienst over het beleid t.a.v. de patiënt en/of mogelijke 

verwijzing naar de beoordelinglocatie van de patiënt.  
 Is er een indicatie voor liggend ambulance vervoer? 
 Is in verband met agressie / dreiging politie assistentie nodig? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

c. 
De patiënt wordt 
op korte termijn 
gezien door GGZ 
Friesland /VNN of 
andere organisatie. 
 

 

d. 
Tel. verwijzing naar 
de SEH bij acute 
somatiek en 
psychiatrie (eigen 
vervoer patiënt). 
 

 

Bij indicatie voor 
ambulancevervoer (met 
of zonder assistentie 
politie) belt de huisarts 
de Meldkamer N.N. (via 
de artsenlijn).  
De triagist kan dit ook 
bepalen indien patiënt 
ABCD instabiel is. 
 

 

a.  
Interventie door 
de huisarts zelf in 
de praktijk of op 
de locatie van de 
patiënt. 

Plan van 
aanpak in 
ontwikkeling 

b. 
Vertrek patiënt 
met nazorg door 
de huisarts  

 

Met mogelijkheid 
voor crisisopname. Bij 
onveiligheid tijdens 
vervoer kan de politie 
worden ingeschakeld 
.voor bewaking van 
de veiligheid 

Werkproces 
Ambulance- 
Vervoer 
scenario II. 

Nog vergelijken met de  
Triagewijzer in eindtekst 
Generieke  Module Acute 
GGZ  (tekst 30 mrt 2017) 

Een patiënt/inwoner 
ACZ wordt getrieerd en 
doorverwezen via  de 
triagist van het GCA 

Scenario III.  
Beoordeling op 
SEH/ ziekenhuis- 
psychiatrie   

Scenario IVI. 
Beoordeling 
door Crisisdienst  
GGZ Friesland 
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Scenario II. De persoon met verward gedrag/met verdenking van psychiatrie wordt aangetroffen op straat/in de openbare ruimte 
 
 

Melding bij de Meldkamer N.N.  Politie Noord Nederland RAV Fryslân  GGD /cellenlocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen 2 minuten Binnen 15 min. A1 Binnen 30 min. A2. Binnen 20 min. Prio 1 Binnen 30 min. Prio 2. Binnen 60 minuten . 
uur 

1. De politie schat de situatie in: 
⁻ Is er sprake van strafrechtelijke aspecten? 
⁻ Verstoort de persoon de openbare orde? 
⁻ Is de situatie onveilig: 

o Agressie en  geweldsdreiging met gevaar 
voor de persoon zelf, naasten en /of 
anderen in de omgeving. Is persoon 
hiermee bekend? 

o Is er een gevaarzettende context  (spoor, 
water, brug, viaduct dak  flat, balkon enz.). 

o Is de situatie onveilig voor hulpverleners? 
Kader om te handelen: Uitvoeren Veilige publieke taak. 
 Is betrokkene in zorg en bij welke organisatie? 

(check op informatie via het Meldkamer-
informatie-centrum of via Crisisdienst  GGZ 
Friesland  of VNN enz.) 

 Is het ter plekke op te lossen? O.a. met steun uit 
omgeving van de persoon? 

 Moet de persoon uit de situatie worden gehaald 
en worden overgedragen naar een( locatie)  van 
een van de ketenpartners?  

Kader om te handelen Ambtsinstructie  (jurisprudentie). 
2. De Politie maakt keuze: 

2. De centralist Meldkamer trieert de 
situatie met  triage ProQA  op:  

 Mate van `medische’ spoed. 
 Is er sprake van verwardheid o.i.v. 

alcohol/ of andere verdovende 
middelen? 

 Kan het ter plekke op de betreffende 
locatie worden afgehandeld? 

 Is er een potentieel risicovol (agressief) 
gedrag van de patiënt. 

 Moet een ketenorganisatie worden 

ingeschakeld? Is de persoon in zorg? 

Zo ja, de Meldkamer belt met de 
betreffende (ontvangende) organisatie: 
huisarts/Dokterswacht –GGZ Friesland- 
VNN enz. ? 

3. De Meldkamer maakt keuze:  

1. Familie, betrokkene zelf, een  naaste, 
omstander of een buur belt 112 om 
hulp voor persoon. 

 

a. De politie schakelt in overleg (met de persoon of 
mantelzorger) de omgeving/ naast-betr. in.  

 

c. De Meldkamer, de kolom Medisch 
roept ambulance op voor vervoer  naar 
een SEH of GGZ en schat gevaar in via 
Brøset Violence Checklist o.a. is  
politie- assistentie nodig? 

 
 d. De persoon gaat met eigen vervoer, taxi of op 

indicatie met passend vervoer naar de locatie 
van GGZ Friesland. 
(in oprichting.) 

 

b. Vervoert bij strafrechtelijke aspecten naar het 
cellencomplex in overleg met Meldkamer N.N. of 
de dienstdoende OPCO. Deze verzoekt, indien 
nodig, de GGD arts om een beoordeling van de 
persoon op de cellenlocatie. 

b. De Meldkamer kolom Medisch 
schakelt huisarts/ Dokterswacht in 

 
 

c. Bij noodzaak voor ambulancevervoer naar SEH 
verzoekt de politie alsnog via de Meldkamer om 
inzet ambulancevervoer.  

 

Aanpak Passend vervoer 
(indien geen ambulance- 
indicatie)  is ontwikkeling. 

Zie hierboven 

3 De ambulance rijdt naar 
de beoogde 
ontvangende locatie de  
betreffende SEH of naar 
GGZ Friesland  

a. De centralist Meldkamer schakelt door 
naar kolom Politie (blauw) 

 
 

2. De ambulance -
medewerker schat de 
situatie in. via ProQA:?  

 Is er een potentieel 
risicovol (agressief) 
gedrag van de patiënt. 

 Overlegt bij twijfel over 
ambulance-indicatie 
met de MMA (Medisch 
Manager 
Ambulancezorg 

 Verleent zorg ter 
plaatse en tijdens het 
vervoer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De RAV maakt keuze:  

1. De ambulance vervoert  
bij  een medische 
indicatie, gesteld door  
een (somatisch) arts , 
psychiater, via 112 of  
ingeroepen door de 
politie. 

Scenario III.  
Beoordeling op 
SEH/ ziekenhuis- 
psychiatrie   

Scenario IV. 
Beoordeling 
door Crisisdienst  
GGZ Friesland 
 

1. De GGD arts voert een 
medische screening uit, 
beoordeelt de 
gezondheidstoestand en 
maakt de afweging: 

 Moet er direct 
hulpverlening starten?  

 Is verwijzing naar de SEH 
nodig i.v.m. acute 
somatiek? 

 Is psychiatrische 
beoordeling nodig door 
crisisdienst GGZ Friesland 

 Kan het wachten tot de 
volgende dag o.a. is het 
bieden van perspectief op 
aansluitend contact met 
GGZ Friesland- VNN de 
volgende werkdag 
voldoende?  

 Kan de persoon worden 
ingesloten? 

2. Zonodig vraagt de GGD de 
SPV  of psychiater om een 
consult op de cellenlocatie 
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Scenario III.  Eerste hulp/beoordeling op de SEH en ziekenhuispsychiatrie   PAAZ Antonius ziekenhuis Sneek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aansluiten van/verwijzen naar passende zorg, ondersteuning en straf na beoordeling (uitstroom) 

Procedures afspreken voor het aansluiten aan 
werkprocessen na de acute fase/na beoordeling 

b. 
Psychiater MCL start 
de procedure IBS en 
kondigt aan bij GGZ 
i.v.m. organiseren van 
een opname (bed)  
door GGZ  Friesland. 

a. 
Geen vervolg 
zorg of 
ondersteuning, 
eventueel 
nazorg door 
huisarts. 

c. 
Verwijzing naar een 
ketenpartner o.a. VNN bij  
Verslavingsproblematiek. 

d. 
Verwijzing naar 
maatschappelijke  
opvang/Wijkteams voor 
ondersteuning. 
 
 

f. 
Verwijzing naar 
Crisisdienst GGZ 
Friesland voor opname 
/procedure IBS of een 

verwijzing naar SPITS  

e. 
Verwijzing naar 
ambulante zorg/ 
polikliniek (ziekenhuis) 
psychiatrie (MCL) 
 
 

Het  Antonius Ziekenhuis beschikt 
over een PAAZ . 
Op deze afdeling kunnen acute 
patiënten met psychiatrie vrijwillig 
worden opgenomen.  
 
Het MCL, Nij Smellinghe en 
Tjongerschans kunnen naar de 
PAAZ verwijzen. 
 
PAAZ Antonius richt zich op patiënt 
met comorbiditeit somatiek, 
waarbij geen infuus noodzakelijk is. 
Patiënten die een open setting 
aankunnen. Er is  geen gesloten 
deur. 
 

2. De geconsulteerde ziekenhuispsychiater (tijdens kantooruren): 

 Gaat op de SEH na bij patiënt, aanwezige familie of naast betrokkenen (voor zover dit nog niet bekend is bij overdracht): 

 Is patiënt in zorg  bij GGZ Friesland -VNN of andere organisatie en bij welke hulpverlener? Zo ja dan neemt psychiater 
contact op met GGZ Friesland. 

 Is patiënt bekend met geweldsdelicten/agressie naar hulpverleners?  

 Geeft indien nodig opdracht om een (ziekenhuis)beveiliger in te schakelen ter bewaking van de veiligheid tijdens 
beoordeling. De beveiliging blijft tot veilige overdracht kan plaatsvinden.  

 Schat in of er sprake van een psychiatrisch toestandsbeeld in combinatie met en/of verslavingsproblematiek. 

 Checkt of  er een indicatie voor een maatregel?  Indien ja:  

 De ziekenhuispsychiater MCL is gemachtigd IBS procedure uit te voeren. 

 De  drie andere ziekenhuizen dragen deze stap over aan de Crisisdienst. GGZ  Friesland. 

 Gaat eerst na of het perspectief op een contact op korte termijn met familie of naast betrokkenen /het eigen zorgkader 
voldoende is voor patiënt. 

 Voert psychiatrische  beoordeling en bepaalt welke onderstaande vervolgstap nodig is. 
 

 
 

1. Na verwijzing en bij binnenkomst op de SEH trieert de SVP of SEH arts op de mate van spoed. 
De SEH- arts op de SEH: 

 Voert een somatische screening uit en beoordeelt de gezondheidstoestand en bepaalt het  vervolg.  

 Screent of patiënt onder invloed is van  verdovende middelen wel of  niet in combinatie met andere medicatie. 

 Bij intoxicatie via GHB is contact met VNN noodzakelijk.  

 Verzoekt  bij een t.s. of verdenking van acute psychiatrie tijdens kantooruren en uitsluitend na somatisch vrijgeven van 
patiënom een consult op de SEH door ziekenhuispsychiater  voor een acute psychiatrische beoordeling. 

 Roept , indien nodig , om de psychiatrische beoordeling veilig te laten plaatsvinden   de assistentie van de beveiliging in 

 Draagt patiënt uitsluitend via een warme overdracht op de SEH over aan de ziekenhuispsychiater. 

 Draagt patiëntinfo schriftelijk over aan de psychiater volgens de interne standaard /systeem  van het ziekenhuis  
(bv. in patiëntdossier Epic-  ChipSoft enz.). 

 Tijdens de anw- uren en feestdagen wordt door de SEH de Crisisdienst GGZ Friesland ingeroepen. 

 Bij een niet  verwezen patiënt /zelfverwijzer met verdenking van acute psychiatrie wordt de ziekenhuispsychiater eerst 
verzocht om een consult i.p.v. een somatische screening dor SEH- arts vooraf.  

NB:  
Wanneer de cliënt door de politie of ambulance is gebracht  (of assistentie is door de triagevpk ingeroepen) dan blijft de betreffende 
ambulance- of politie  medewerker in overleg met de triagevpk SEH zolang als nodig is  tot  een veilige overdracht kan plaatsvinden.  

 
 
 

NB: Mogelijke delay in het traject: 
Tussen het moment van somatische beoordeling en 
psychiatrische beoordeling  is de patiënt in de gelegenheid weg 
te gaan en kan niet zondermeer worden vastgehouden 
 

Vereist aansluiting VNN 
werkproces. Een acute 
opname ( is bij GHB 
intoxicatie) niet  mogelijk! 
 

Aansluiting  op Processen 
en procedures Crisisdienst  
van GGZ Friesland  
 

Volgens urgentiecodering SEH 

MCL bij spoed binnen kantoortijd beoordeling binnen 30 minuten 
Tjongerschans de vpk binnen 30 minuten, de psychiater binnen 60 minuten 
Nij Smellinghe indien acute een teamlid per direct in de regel binnen 15 
minuten en de psychiater binnen 30 minuten  
Antonius binnen 30 minuten 

Aansluiting gemeentelijke 
teams vanwege regie op 
sluitende aanpak (in 
ontwikkeling)   
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Scenario IV. De opvang en beoordeling op de locatie GGZ Friesland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien een indicatie voor verwijzing 
naar SEH zie scenario III -SEH. 
 
Indien indicatie voor vervoer per 
ambulance zie scenario II. 
 
Of de cliënt gaat met eigen vervoer, taxi 
naar de SEH. 

 

GGZ aansluitende zorg binnen 1 tot 4 dagen en VNN aansluitende zorg binnen 2 dagen. 
Wijkteam  t.z.t. afspreken in het kader van de gemeentelijke aanpak 

1. De triagevpk ontvangt de patiënt en naaste(n) en zorgt voor een goed ontvangst: 

 De triagevpk maakt bij komst van de cliënt een inschatting of assistentie van collega of beveiliging moet worden ingeroepen. 

 Gaat na bij cliënt, aanwezige familie of naast betrokkenen, indien dit nog niet bekend is, of deze in zorg  bij GGZ Friesland -VNN of andere 
organisatie. 

 Indien bij verwijzing al bekend is dat de cliënt in zorg is bij een van de ketenpartners overlegt de triagevpk met de betreffende organisatie 
(info uit het EPD) of buiten kantooruren met de crisisdienst. 

 De triagevpk trieert en maakt de keuze wel of geen vervolg:  

 Bij patiënten die bij GGZ Friesland-  VNN bekend zijn en bij patiënten verwezen door eigen huisarts of spoed arts voert de GGZ 
Friesland een  beoordeling uit. 

 De triagevpk informeert de cliënt en aanwezige familie/betrokkene(n) altijd over de vervolgstappen. 
 
Wanneer de cliënt door de politie of ambulance is gebracht  (of assistentie is door de triagevpk ingeroepen) dan blijft de betreffende ambulance- 
of politie  medewerker in overleg met de triagevpk zolang als nodig is  i.v.m. een veilige overdracht en volgens de estafette verantwoordelijkheid. 
 

 
 
 2. De cliënt wordt gezien door de d.d. SPV/ arts-assistent /psychiater: 

 De arts/psychiater beoordeelt de gezondheidstoestand.  

 Schat de situatie in: Is er een levensbedreigende situatie of inschatting dat de problematiek samenhangt met een somatische aandoening 
en/of intoxicatie, zodanig dat de cliënt naar de SEH moet worden verwezen? 

 De SPV/arts voert een eerste psychiatrische beoordeling uit en geeft de bevinding door aan de psychiater voor verdere beoordeling 
/interventie. 

 Is het perspectief voor de cliënt op een contact op korte termijn met familie of naast betrokkenen /het eigen zorgkader voldoende? 

 Is er sprake van een psychiatrisch toestandsbeeld en/of verslavingsproblematiek en is vervolgzorg geïndiceerd? 
Is er  een indicatie voor een maatregel.  Indien ja: de psychiater zet een IBS procedure in werking. 
 

Aansluiten van/verwijzen naar passende zorg, ondersteuning en straf na beoordeling GGZ Friesland (uitstroom) 

Indien  toch  acute somatiek verwijzen naar 
SEH voor diagnostiek/behandeling  

Procedures afspreken voor het aansluiten aan 
werkprocessen na de acute fase/na beoordeling 

Naar het 
cellencomplex  Er is geen 

behandeling of 
ondersteuning 
nodig 

 Betrekken familie,  sociaal 
netwerk  

2. (Spoed) plaatsing  in 
maatschappelijke 
opvang 

Alleen binnen 

kantoortijden Aanmelding  voor 
ondersteuning door 
wijkteam  via de huisarts 

Naar huis met ambulant 
behandelen of begeleiden 
en/of ondersteunen 

 

Aanmelden voor  een acute 
opname/ crisisopvang 

GGZ Friesland  V&V VNN 

Z.S.M. 

Er is geen huis of naar huis 
is niet wenselijk! 

 

LVB 

Beoordeling binnen 24 uur. 
Op locatie van de patiënt of ingeroepen  
door een ketenpartner binnen 2 uur  
 

De straat op 

Met mogelijkheid voor 
 een crisisopname 
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De toeleiding bij een zwaar delict gepleegd door een persoon met (verdenking van) psychiatrische 
problematiek en/of verward gedrag 
 
1. De persoon wordt door de politie als verdachte aangehouden en voorgeleid volgens de wetsregels in 

Strafrecht en Strafvordering. 
2. Aansluitend overlegt de HOvJ (Hulp Officier van Justitie) met de Officier van Justitie om de situatie te 

bespreken. 
3. De Officier van Justitie informeert de Geneesheer-directeur GGZ Friesland, indien daartoe reden is, bijv. de 

verdachte is iemand die met een RM al in zorg is bij GGZ. 
4. De Officier volgt met de verdachte de normale lijn van Strafrecht en Strafvordering, zoals voorgeleiden aan 

de Rechter-commissaris voor Bewaring, en Gevangenhouding. 
Indien nodig verblijft de verdachte in het Penitentiair Ziekenhuis of een Psychiatrisch Penitentiair Centrum. 

5. In een iets latere fase besluit de Officier van Justitie of de verdachte een observatie moet ondergaan in 
bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum, zodat de Rechter tijdens het onderzoek ter terechtzitting de 
beschikking kan hebben over een rapportage van een deskundige, met het oog op bijvoorbeeld 
toerekeningsvatbaarheid. 

  
Het vervoer van de persoon bij een strafbaar feit of een zwaar delict 
Zoals op pagina 12 en in de scenario’s is beschreven, vervoert de politie de persoon bij een strafbaar feit naar 
het cellencomplex  en schakelt indien nodig de GGD arts in voor een screening. 
 
Ter afbakening 
De uitwerking van strafrechtelijke en ketenprocessen forensische zorg, zoals de indicatiestelling/toeleiding naar 
forensische zorg valt buiten de scope van dit ketendocument. 
  
 In schema 
 
 
 
 

 Persoon met 
verward gedrag 
pleegt een 
zwaar delict. 

1. 
De politie houdt de persoon/ 
verdachte aan. 

2.  
De HOvJ  (Hulp Officier van 
Justitie) neemt contact met de 
Officier van Justitie en bespreekt 
de situatie/casus.  
 

3. 
Indien het een  verdachte 
betreft met een RM die in zorg is 
bij GGZ Friesland: 
 
De Officier van Justitie 
informeert de Geneesheer 
directeur van GGZ Friesland! 

Wet en regelgeving  
Strafrecht en 

Strafvordering. 

5. 
De Officier van Justitie besluit of 
de verdachte een observatie 
moet ondergaan in bijvoorbeeld 
het Pieter Baan Centrum met het 
oog op bijvoorbeeld  de 
toerekeningsvatbaarheid. 
 
 
 
 
 

4. 
De officier volgt met de 
verdachte de gangbare 
procedure zoals het  
voorgeleiden aan de rechter-
commissaris voor bewaring, en 
gevangenhouding.  

Indien nodig verblijft de 
verdachte in het 
Penitentiair Ziekenhuis of 
een Psychiatrisch 
Penitentiair Centrum. 

 
  Dit proces valt 

buiten de scope  
van het  
ketendocument 
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Bijlage 4. Format voor overdracht van informatie in de keten Acute Psychiatrie 
 
De RAV Fryslân hanteert de SBAR-GGZ methodiek.  
Voor de overige ketenpartners is de informatie in onderstaand format van toepassing. 
 

Format voor overdracht in de Keten Acute Psychiatrie Friesland12 

1. Basisgegevens patiënt 
 

 Naam    
 Adres   
 Woonplaats 
 Geb. datum  
 BSN nummer 
 Naam huisarts 

2. Contactpersoon van de patiënt 
 

 Naam contactpersoon   
 Telefoon 
 Mailadres 
 Gegevens steunsysteem patiënt i.v.m. heteroanamnese, o.a. naam mantelzorger, kan deze 

worden betrokken. 

3. Voorgeschiedenis  
 

 Somatisch toestandbeeld: wat is de hoofdklacht, korte anamnese, lichamelijk onderzoek, al 
gestarte behandeling en/of diagnostiek. 

 Is patiënt bekend met een psychiatrische ziekte. 
 Is patiënt bekend met een verslavingsziekte. 

4. De reden van de verwijzing   Wat is er gebeurd, een omschrijving van het huidig somatisch en/of psychiatrisch/ 
verslavingsbeeld/ het probleem. 

 Indien een TS, waar is patiënt aangetroffen. 
 Wie belde de hulpdienst. 
 Wat wordt gevraagd door de verwijzer. 

5. Verwijzer of contactpersoon van 
de verwijzende organisatie  

 

 Naam   
 Functie    
 Afd. ziekenhuis /welk onderdeel GGZ Friesland/huisartsenpraktijk/Dokterswacht/GGD 
 Telefoon 
 Mailadres 
 Naar wie moet worden teruggekoppeld 

6. Is patiënt bekend bij een 
zorgorganisatie  

 Zo ja, naam contactpersoon, bij wie is de patiënt in behandeling. 
 Is patiënt bekend bij Fries Schakelpunt Crisiszorg (FSC). 
 Is er een actueel behandelplan beschikbaar/ zijn er specifieke aandachtspunten. 
 Wat is voorgaande behandeling (in relatie tot huidig probleem). 

7. Medicatiegebruik/drugs 
 

 Recent overzicht, hoe ver terug is ter beoordeling van de professional. 
 Allergieën. 
 (Verdovende) middelengebruik, zo ja, welke……en wanneer. 
 Bij intoxicatie hoeveel en welke middelen zijn ingenomen. 

8. Specifieke maatregelen 
 

 IBS stelling ja/ nee 
 RM              ja/ nee 

9. Patiëntspecifieke aspecten/ 
risico-inschatting  

 

 Is er kans op een suïcidepoging en is persoon alleen, wie is bij hem/haar. 
 Zijn er somatische -psychiatrische of gedragsmatige risico’s bij een ziekenhuisopname.  
 Is er kans op agressie, geweld, wapens, verstoring openbare orde waardoor er noodzaak is voor 

inzet politie. Bijv. was patiënt eerder of tijdens een detentie agressief naar hulpverleners. 
 Is er direct gevaar voor de persoon zelf o.a. risico’s door gebruik verdovende middelen.  

 Is er sprake van een Infectierisico o.a. MRSA, HIV, Hepatitis enz.  

10. Kinderen in de crisissituatie  Zijn er kinderen/jeugdigen betrokken en is opvang voor kinderen beschikbaar en geregeld (sociale 
netwerk). 

 Moet er overleg plaatsvinden met Regiecentrum, onderdeel Veilig Thuis. 
 Moet er worden gemeld bij het Veilig Thuis. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12Het  format voor overdracht- informatie-uitwisseling in de keten voldoet aan de adviezen in de brondocumenten Kwaliteitsdocument 
Ketenzorg bij suïcidaliteit, 2010 en de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling bij suïcidaal gedrag, 2012 

 



  Pagina 32 van 37 

Bijlage 5. De SBAR- GGZ methode Ambulancezorg 
 
S:  Situation 
Beschrijf situatie: 

 Ik ben…..<naam>…., functie 

 Ik wil graag een ambulance voor een overplaatsing van …..<adres>….naar…<adres> 

 Herhaal…. van …..<adres>….naar…<adres> 

 Eigen telefoonnummer (om eventueel terug te kunnen bellen) 

 Reden voor overplaatsing per ambulance….. 

 Naam en geboortedatum van de patiënt…. 

 Korte omschrijving Psychiatrisch toestandsbeeld…. 

 IBS of RM afgegeven? 

 Relevante somatische informatie…. 

 Adres en telefoonnummer van het ontvangende ziekenhuis of afdeling van GGZ of FPK. 
 

B:  Background 

 Relevante psychiatrische en somatische voorgeschiedenis…. en welke medicatie. 
 

A:  Assessment 

 Potentieel risicovol (agressief) gedrag van de patiënt ingeschat met behulp van de Brøset Violence 
Checklist (BVC). 

 

Brøset Violence Checklist 

1. Acute verwardheid Blijkt zeer duidelijk acuut verward en gedesoriënteerd te zijn 

2. Geïrriteerdheid Gemakkelijk geërgerd of bozig; niet in staat om aanwezigheid van anderen te 
tolereren 

3. Luidruchtigheid 
 

Gedrag is openlijk luid of luidruchtig; bijv. slaan met deuren, schreeuwen tijdens 
spreken 

4. Fysieke dreiging 
 

Duidelijke intentie om ander fysiek te bedreigen; bijv. agressieve houding, grijpen 
naar andermans kleding, heffen armen en/of benen, aannemen van eerste pose van 
een stoot gericht naar een ander 

5. Verbale dreiging 
 

Meer dan een gewone stemverheffing en daar waar er een duidelijke intentie is om 
de andere persoon te intimideren en of te bedreigen; bijv. verbale aanvallen, 
beledigen, schelden 

6. Aanval op 
voorwerpen 

 

Aanval gericht op een voorwerp en niet op een individu; bijv. het ongericht gooien 
van voorwerp, slaan tegen raam, schoppen, slaan of met kopstoot naar voorwerp, 
gooien van meubelen 

 
Aan deze items wordt een score toegekend gedurende de observatieperiode: (0) voor afwezigheid en (1) voor 
aanwezigheid 
Score 0   risico op geweld is klein; 
Score 1-2 risico op geweld is matig; aanvullende preventiemaatregelen moeten worden overwogen; 
Score > 2  risico op geweld is (zeer) hoog;  
 
Bij een hoge totaal score moeten aanvullende preventiemaatregelen worden overwogen in overleg met de 
behandelend psychiater en/of MMA.  Bijv. inzet extra begeleiding GGZ- medewerker en/of een 
politieambtenaar. 

 
R: Recommendation 
1. Extra begeleider mee in de ambulance? (GGZ medewerker/politieambtenaar/familie) en/of extra sedatieve 

medicatie. 
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Bijlage 6.  Overzicht Wettelijke kaders bij overdracht en informatie-uitwisseling  
 
a. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 

Omvat de rechten en plichten van personen en organisaties bij het verstrekken van gegevens. 
 
b. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) 

Schrijft voor dat alle betrokken BIG- geregistreerde disciplines gehouden zijn aan de rechten en plichten 
tussen patiënt en hulpverlener rond de behandeling o.a.: 

 Recht van patiënt op informatie door de hulpverlener. 

 Inzage medische dossier. 

 Geheimhouding door de hulpverlener. 
 
c. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, 2010 

Biedt handvat voor ketensamenwerking. De keten onderschrijft de verantwoordelijkheden uit de landelijke 
Handreiking Verantwoordelijkheidsdeling: 

 De verantwoordelijkheid voor een goede overdracht is een gedeelde verantwoordelijkheid in de 
keten. 

 Een zorgverlener in de keten vergewist zich ervan dat hij/zij beschikt over relevante gegevens van 
collega’s en informeert collega’s over de bevindingen die nodig zijn om verantwoorde zorg te kunnen 
verlenen. 

 Overdracht vindt expliciet plaats. De verantwoordelijkheid voor een goede overdracht ligt bij de 
zorgverlener. Hierbij wordt rekening gehouden met algemene risico’s en specifieke kenmerken van de 
patiënt. 

 Zorgverleners maken afspraken over de wijze waarop relevante informatie uit een dossier beschikbaar 
komt voor de volgende in de keten.  

 
d. Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit, 2010 

Een belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de continuïteit van zorg voor mensen met suïcidaal 
gedrag is het maken van procedureafspraken waarmee de kritische momenten in de zorgketen worden 
afgedekt. Het gaat dan om o.a. de transfermomenten in de zorg en dossiervorming.  

 Wanneer in een acute situatie de patiënt door een huisartsenpost wordt gezien, zorgt de post voor 
een persoonlijke, bij voorkeur mondelinge overdracht naar de eigen huisarts, zonodig binnen een dag.  

 Als iets van de huisarts wordt verwacht, is het raadzaam schriftelijke informatie aan te vullen met 
telefonisch overleg. 

 Bij overdracht naar vervolghulp is de informatieoverdracht gedetailleerder dan bij terugkoppeling naar 
de aanvrager. 

 Terugkoppeling naar nooddiensten en toeleiders gebeurt mondeling. De betreffende partij zegt dat 
deze de zorg voor de patiënt overneemt. Daarmee is de verantwoordelijkheid overgedragen. 

 Informatieoverdracht van een patiënt van de ene naar de andere hulpverlener is minimaal schriftelijk, 
waar nodig, zeker in acute situaties aangevuld met telefonisch overleg. 

 In de acute situatie is van belang: de aard van de problematiek, het resultaat van het gevoerd beleid en 
wat wordt van de vervolghulp verwacht. 

 De hulpverlener die de verantwoordelijkheid voor de patiënt overneemt, legt de overname vast in het 
eigen dossier. 

 Elke partij draagt verantwoordelijkheid voor zorgvuldige dossiervoering. 
 
e. Richtlijn Multidisciplinaire samenwerking bij suïcidaliteit, 2012  

Bron:  Het landelijke document ketenzorg bij suïcidaliteit, aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken. 

 Tijdens transitiemomenten in de behandeling (bij overplaatsing naar een andere behandelsetting en 
bij ontslag) en in niet-acute situaties krijgt zorg voor veiligheid en continuïteit van zorg vorm door 
goede afspraken te maken over nazorg. 

 Er vindt telefonische overdracht van informatie plaats. Schriftelijke overdacht en verslaglegging volgt 
zo snel mogelijk. 

 Bij de suïcidale patiënt zo veel mogelijk relevante informatie doorgeven bij de verwijzing van de 
patiënt naar een andere behandelsetting. 

 De professional maakt een afweging welke informatie anderen moeten ontvangen i.v.m. met een 
verhoogd suïciderisico. 
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Bijlage 7. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in de Keten Acute Psychiatrie Friesland. 
  

Betreft  De kerntaak en de bereikbaarheid en beschikbaarheid VNN voor ketenpartners 

Status Ter informatie aan ketenpartners 

Datum Per mail verzonden naar ketenpartners op 20 februari 2017 

 
Een acute crisis met verslavingsproblemen 
 
1. Onderdelen binnen de organisatie VNN  
VNN is dé verslavingszorginstelling in het noorden van het land (Friesland, Groningen en Drenthe). VNN biedt 
voorlichting, preventie en trainingen; ambulante, internet - en klinische behandeling voor verslaving en 
bijkomende problemen; begeleiding bij wonen en werken; en verslavingsreclassering. De zorg wordt zowel via 
gespecialiseerde GGZ als generalistische Basis GGZ aangeboden. 
 
2. Doelgroepen 
De doelgroepen zijn jongeren, volwassenen en gezinnen met (dreigende) verslavingsproblemen door 
bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken en gamen. We behandelen ook mensen die in aanraking zijn gekomen met 
justitie(forensische polikliniek en reclassering).  
 
3. Kerntaak VNN in de keten 
De kerntaak van VNN is mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief te bieden op meer 
kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook zet VNN zich in om 
verslavingsproblemen te voorkomen. 
VNN streeft naar erkenning als dé klantgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners efficiënt 
de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen. Ondersteunen van de ketenpartners als het gaat om 
signaleren van verslavingsproblematiek is dan ook een kerntaak van VNN. 
 
4. Uitgangspunten voor de keten 

- VNN is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor overleg 
- Binnen kantooruren is er op elke locatie een bureaudienst aanwezig die beschikbaar is voor overleg en 

aanmelding. Daarnaast is de mogelijkheid tot telefonische consultatie van een Verslavingsarts 
- Binnen kantooruren is VNN is VNN beschikbaar voor eigen crisisbeoordelingen, als het gaat om de 

inzet van BOPZ-maatregelen wordt een beroep gedaan op GGZ Friesland 
- VNN heeft geen BOPZ-bedden 
- Buiten kantoortijden is VNN niet beschikbaar voor het doen van crisisbeoordelingen, daartoe wordt 

een beroep gedaan op GGZ Friesland 
- Buiten kantooruren is er wel een bereikbaarheidsdienst van verslavingsartsen en psychiaters voor 

telefonische consultatie/overleg 
- VNN neemt tijdens diensten (buiten kantoortijden) geen patiënten op, tenzij ze binnen 24 uur 

daarvoor met ontslag zijn gegaan uit één van de klinieken van VNN. 
 

5. Verantwoordelijkheden van ketenpartners bij het inschakelen van VNN  
Zowel binnen als buiten kantoortijden kan VNN gebeld worden voor consultatie. De GGZ- instellingen kunnen 
in overleg met de dienstdoende arts van VNN beleid afspreken. 
 
6. Bereikbaarheid en beschikbaarheid VNN voor ketenpartners 
Het is niet de bedoeling dat patiënten en naasten bellen naar onderstaande nummers, zij kunnen contact 
opnemen met een vaste behandelaar, hun huisarts of, in dringende nood, de dokterswacht uit de woonplaats. 
 
De bereikbaarheid van VNN is als volgt geregeld: 
 
Overdag binnen kantoortijden 
 
Voor acute problemen kunt u als arts bellen met VNN over een patiënt in crisis. 
• Betreft het een bij VNN ingeschreven patiënt: 

U kunt bellen met de hulpverlener van de patiënt of de locatie waar de patiënt in behandeling is.  
Zie gegevens de op de website www.vnn.nl/ voor -professionals/ doorverwijzen/hulp -bij –crisis. 
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• Betreft het een niet bij VNN ingeschreven patiënt: 
U kunt tussen binnen kantoortijden bellen naar het algemene nummer VNN. 
 

Bereikbaarheid VNN Binnen kantoortijden 
(tussen 8.30 - 17.00 uur) 

Algemeen telefoonnummer 088 - 234 34 34. 

U wordt doorverbonden met de (bureaudienst van de) dichtstbijzijnde locatie! 
 
Opnameprocedure tijden kantooruren 

 De VNN -hulpverlener indiceert een acute opname (voor verslaving). 

 De VNN -hulpverlener belt met het Centrale Opname Bureau van VNN over de beschikbaarheid van 
bedden. De daadwerkelijke opname vindt tijdens kantoortijden plaats. 

 Patiënten in crisis worden opgenomen in de kliniek in Groningen of in Leeuwarden.  

 De duur van een crisisopname is 5 tot 10 dagen. 

 Bij een crisisopname van een patiënt, die nog niet in zorg is bij VNN, wordt na opname om een verwijzing 
van de huisarts gevraagd. 

 
Buiten kantoortijden  
 
Voor consultatie en overleg met VNN kunt u bellen met de 24/7 consultatie dienst van VNN kliniek Vossenloo. 

 

Bereikbaarheid VNN Buiten kantoortijden  
(tussen 17.00 uur en 8.30 uur en tijdens weekend) 

VNN kliniek Vossenloo Eelde (088) 234 37 37 

 
De geneeskundige dienst wordt gevormd door verslavingsartsen die volgens rooster bereikbaar zijn voor 
geneeskundige vragen buiten. In voorkomende gevallen waarbij Dokterswacht Friesland of crisisdienst van GGZ 
Friesland wordt ingeschakeld voor ambulante patiënten van VNN kunnen  die  overleggen met de 
dienstdoende arts van VNN. De dienstdoende arts van VNN heeft de mogelijkheid om het EPD te raadplegen en 
advies te geven op verslavingsvraagstukken 
De verslavingsartsen kunnen voor psychiatrische vragen tijdens de dienst een beroep doen op psychiaters die 
eveneens volgens rooster door de verslavingsartsen bereikbaar en oproepbaar zijn. 
 
Gegevens artsen 
De receptie van Vossenloo vraagt de volgende gegevens van een arts buiten VNN die belt: 
- naam + telefoonnummer van huisarts of specialist die belt + naam praktijk/ziekenhuis; 
- naam van patiënt die het betreft + geboortedatum + geslacht; 
- moet de verslavingsarts met spoed terugbellen? 
Het overleg kan uitsluitend tussen artsen onderling plaatsvinden. Dit overleg dient te gaan over patiënten, die 
op dat moment in een crisissituatie verkeren, waarbij de te verkrijgen informatie niet kan wachten tot tijdens 
kantoortijden.  

 
In de Kliniek Bolsterburen, Kastanjelaan 1 te Heerenveen wordt 24 uur zorg en begeleiding geboden.  
Medische zorg en opnames buiten kantooruren zijn gewaarborgd door het roostersysteem van dienstdoende 
artsen van de GGD Leeuwarden. Er is een psychiater beschikbaar ter (telefonische) consultatie. Indien voor 
BOPZ-maatregelen een psychiater op locatie dient te komen dan wordt daartoe, door de (GGD-) arts, een 
beroep gedaan op de crisisdienst van GGZ Friesland. 
 
Locatie Beschermd wonen: in Leeuwarden (Cambuursterpad). Daar is 24 uur zorg (inclusief slaapwacht) 
aanwezig. De psychiaters en de verslavingsartsen van VNN zijn oproepbaar via het rooster van de achterwacht. 
Medische zorg is geregeld door middel van afspraken met reguliere huisartsen (en Dokterwacht Friesland). 
 
7. BOPZ beoordeling in kader van IBS 
Indien de verslavingsarts of psychiater het nodig acht dat er een acute beoordeling in het kader van de BOPZ 
(IBS) moet worden gedaan, dan kan hiervoor door de VNN-arts een beroep gedaan worden op de crisisdienst 
van GGZ Friesland.  
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Bijlage 8. Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling  

 
Bron: Veilig Thuis Friesland en Jeugd- en Gezinsbescherming vormen samen Regiecentrum Bescherming en 
Veiligheid  
 
Informatie en advies voor professionals die in het dagelijks werk te maken hebben met kinderen en ouders. 
Huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Kom in actie! De meldcode helpt. 
 
Doel van de Meldcode 
Het doel van de wet Meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5 -stappenplan dat professionals ondersteunt 
bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Stap 1. Breng de signalen in kaart 
Vang je als beroepskracht signalen op die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling? Breng 
deze signalen dan in kaart. Denk hierbij aan de kindcheck: bespreek of een volwassen cliënt minderjarige 
kinderen in huis heeft en schat in of zij veilig zijn. Denk aan volwassen cliënten met ernstige psychische 
problemen, drugs- en/of alcoholverslaving of met een partner die geweld gebruikt. 

 
Leg de signalen vast, evenals (de uitkomsten van) gesprekken die je over de signalen voert. Noteer welke 
stappen je zet en welke besluiten je neemt. Vermeld hierbij ook de gegevens die de signalen weerspreken. Bij 
het in kaart brengen van al deze gegevens volg je de protocollen en richtlijnen van de eigen organisatie of 
praktijk. 
 
Stap 2.  Raadpleeg een collega of Veilig Thuis 
Om de signalen goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega nodig. Denk hierbij aan een 
functionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie. Ook kun je denken aan het 
zorg- en adviesteam binnen een school. Verder kun je Veilig Thuis Friesland om advies vragen. Bij vermoeden 
van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling wordt 
geadviseerd altijd een beroep te doen op Veilig Thuis Friesland. 
 
Stap 3.  Ga het gesprek aan met de cliënt 
Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met Veilig Thuis Friesland, volgt een gesprek met de 
cliënt. Openheid is een belangrijke grondhouding in de dienstverlening aan de cliënt. Daarom is het 
noodzakelijk om de signalen zo snel mogelijk met de cliënt (en/of diens ouders) te bespreken. Zijn de zorgen na 
dit gesprek niet weggenomen, dan ga je als beroepskracht over tot stap 4 en 5 van deze meldcode. Als je 
behoefte hebt aan ondersteuning tijdens deze stappen, kun je ook daarover weer contact opnemen met een 
collega of Veilig Thuis Friesland. 
 
Stap 4 . Maak een inschatting van het risico en de aard en ernst van geweld of mishandeling - bij twijfel 
altijd Veilig Thuis raadplegen 
Tijdens deze stap maak je als beroepskracht een afweging op basis van de beschikbare informatie. Je maakt 
een inschatting van het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en van de aard en de ernst hiervan. Als 
de eigen organisatie beschikt over een risicotaxatie-instrument, maak dan daarvan gebruik bij het maken van je 
weging. Natuurlijk kun je je bij deze stap ook laten ondersteunen door Veilig Thuis Friesland. 
 
Stap 5. Organiseer zelf hulp of doe een melding 
Na de stappen 1 t/m 4 kom je, zo nodig ondersteund door deskundigen, tot een besluit: je gaat zelf hulp 
organiseren of een melding doen. Als beroepskracht beoordeel je of je – gelet op je competenties, je 
verantwoordelijkheden en je professionele grenzen – in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan 
organiseren. In alle gevallen waarbij je meent dat dit niet of gedeeltelijk het geval is, vraag je advies en 
ondersteuning aan Veilig Thuis Friesland of doe je daar een melding. Vermeld de jeugdige dan ook in de 
Verwijsindex. 
 
Veilig Thuis Friesland is 24/7 bereikbaar 0800 – 2000 en gratis 058 – 2333 777 . Bij acuut gevaar bel 112! 
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Bijlage 8.  Verklaring tot voortgang van de samenwerking Keten Acute Psychiatrie Friesland 
 
 
De partijen: 
 
1. GGZ Friesland, vertegenwoordigd door mevrouw. H. Tamsma. 
 
2. Politie Noord Nederland, vertegenwoordigd door mevrouw S. te Wierik  
 
3. RAV Ambulancegroep Fryslân, vertegenwoordigd door E. Jorna 
 
4. GGD Groningen, vertegenwoordigd door heer  F. Haenen 
 
5. De Dokterswacht Friesland, vertegenwoordigd door de heer W. Groenevelt 

 
6. De Friese Huisartsenvereniging, vertegenwoordigd door de heer B. Maats 

 
7. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), vertegenwoordigd door mevrouw L. Lamberts 

 
8. Ziekenhuis Nij Smellinghe, vertegenwoordigd door mevrouw M. Euwes 

 
9. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), vertegenwoordigd door de heer  D. Tiemersma 

 
10. Ziekenhuis Tjongerschans, vertegenwoordigd door mevrouw G. van Buiten 

 
11. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid  (Veilig Thuis) vertegenwoordigd door mevrouw M. Sinot 

 
12. Antonius Ziekenhuis, vertegenwoordigd door de heer J. Wijnbergen 

 
13. Jeugdhulp Friesland, vertegenwoordigd door de heer J. van Oijen 
 
 
Partijen verklaren: 
 
In het kader van de continuïteit van zorg voor de persoon met (verdenking van) acute psychiatrie aan te sluiten 
bij de intenties, uitgangspunten, ketenfuncties en ketenverantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het 
ketendocument Optimalisatie Keten Acute Psychiatrie, versie mei 2017. 
 
 
Partijen onderschrijven de aanpak specifiek ten aanzien van: 
 

 De afbakening van de doelgroep.  

 Verantwoordelijkheden bij overdracht.  

 De afstemming met ketenpartners. 

 Afstemming over de gemeentelijke aanpak personen met verward gedrag. 

 Het werkproces van melding tot uitstroom naar passende zorg/ ondersteuning. 

 Het vervoer in de fase van toeleiding en uitstroom. 

 Voortzetting stuurgroep en werkgroep en procescoördinatie. 
 

 
Naam: 
 
Gaat namens organisatie: 
 
akkoord met de inhoud van de Intentieverklaring.   
 
Datum: 

 


