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Geachte leden,
Gistermiddag werden wij overvallen door de kamerbrief van de minister rond haar aanpak 'verwarde
personen'.
Allereerst willen we opmerken dat het begrip 'verwarde personen' een eigen leven is gaan leiden en leidt tot
stigmatisering. Zoals de minister zelf zegt op het einde van haar brief, is het onvermijdelijk dat er in onze
samenleving soms mensen in een wat verwarde toestand zich op straat bevinden. De meeste mensen zijn
niet gevaarlijk en zij vormen geen maatschappelijk probleem. Niet angst maar juist begrip, tolerantie en een
open attitude is belangrijk om mensen te accepteren met hun beperkingen en hen zoveel mogelijk te laten
participeren. Wij zijn het wel eens dat als kwetsbare mensen (die soms ook verward zijn) zorg
en/of bescherming nodig hebben, dit zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de mensen zelf georganiseerd
moet worden.
In sommige passages wordt een stigmatiserend beeld geschetst van verwarde personen, bijvoorbeeld als
“zo normaal mogelijk” participeren als doel wordt genoemd. Wij missen noties als gastvrije en inclusieve
samenleving en een relativering van begrippen als 'normaal' en 'verward'.
Wij vinden het wel goed dat de minister de problematiek van onverzekerdheid wil aanpakken en dat zij de
ambitie heeft dat verzekerde zorg te allen tijde geregeld moet zijn.
Zowel bij onverzekerden als bij zorgmijders gaat de minister in haar analyse voorbij aan een van de
belangrijkste oorzaken, namelijk financiële problematiek. Bij zorgmijding wordt de schuld en
oorzaak eenzijdig gelegd bij de cliënt, terwijl de oorzaak ook kan liggen in gebrek aan passende zorg of een
verkeerde benadering/bejegening. Ook mogelijke oplossingen als laagdrempelige en outreachende
cliëntondersteuning blijven daardoor buiten beeld.
LPGGz pleit voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek al lang voor meer regionale
samenwerking en een integrale, persoonlijke aanpak. Het is wrang dat de bewindslieden de urgentie pas
onderschrijven, nu het om verwarde personen gaat die mogelijk voor overlast zorgen. Wij willen dat dezelfde
spoed geldt voor de gehele doelgroep.

Meer ambitie op het gebied van preventie en vroegsignalering is gewenst. De minister verwijst alleen naar
lopende ontwikkelingen. Ze gaat voorbij aan bestaande knelpunten (terugloop time-outvoorzieningen,
ontbreken van 24/7 spoedzorg ggz) en aan concrete suggesties die het LPGGz heeft gedaan, bijvoorbeeld
voor implementatie Crisiskaart, eigen kracht conferenties, laagdrempelige cliëntondersteuning /
straatadvocaten. Ook trainingen voor familieleden (in voorbereiding door Ypsilon) kunnen bijdragen aan
preventie en vroegsignalering.
We zijn positief over de doelstelling om voor het eind van het jaar in elke regio een triagevoorziening te
realiseren en om deelname van de ggz in veiligheidshuizen te borgen. Wij vinden het wel noodzakelijk dat
tijdens de triage de familie waar mogelijk betrokken wordt en dat de cliënt ook de mogelijkheid heeft om zich
te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of onafhankelijk cliëntondersteuner.
We zijn zeer teleurgesteld dat de minister de deur openzet naar een verdere aantasting van de rechtspositie
van ggz-cliënten door een verruiming van de time-outprocedure te overwegen. Wij vinden het onacceptabel
dat de minister op basis van deze discussie een voorschot neemt op de behandeling van de Wet Verplichte
GGz die nog niet eens in de Tweede Kamer aan de orde is geweest. Bovendien ligt in onze visie de
oplossing niet in het verruimen van mogelijkheden voor gedwongen zorg, maar ligt de oplossing in het
organiseren van een toereikend preventief, behandelend en begeleidend zorgaanbod in de ambulante
setting.
Het LPGGz wil eerst dat het Plan van Aanpak op een aantal van de hierboven genoemde punten wordt
aangepast, voordat zij medewerking toezegt aan verdere uitwerking en deelname aan het voorgestelde
aanjaagteam wil overwegen.
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