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1.  Inleiding  
  
In  de  regio  Arnhem  wordt  al  langere  tijd  gesproken  over  het  verbeteren  van  de  opvang  van  mensen  
die  verward  gedrag  vertonen.  Verschillende  partijen  met  24-uursdiensten  zijn  hierbij  betrokken,  
waaronder  ggz-crisisdiensten,  huisartsenposten  (HAP),  ambulancediensten,  politie  en  de  
spoedeisende  hulp  (SEH)  van  het  ziekenhuis.  Als  het  gaat  om  de  acute  opvang  van  mensen  met  
verward  gedrag  onder  invloed  zijn  van  alcohol  en/of  drugs  (MVAD),  zijn  meestal  politieagenten  op  
straat,  de  ambulancedienst  en/of  de  SEH  van  Rijnstate  betrokken.    
Tot  voor  kort  ving  de  politie  MVAD  bij  ernstig  verstorend  gedrag  op  in  het  arrestantenverblijf.  Diegene  
werd,  al  dan  niet  na  het  optekenen  van  een  proces-verbaal,  na  een  aantal  uren  heengezonden  zonder  
inventarisatie  van  een  eventuele  zorgbehoefte.  Aansluitende  zorg  om  te  beoordelen  of  er  sprake  is  
van  een  behandelbare  (medisch,  psychiatrische  inclusief  verslaving)  stoornis  en/of  voor  het  regelen  
van  zorg  is  daarbij  meestal  niet  aan  de  orde.  De  politie  ziet  dit  ook  niet  als  haar  taak;;  immers  het  
probleem  voor  de  openbare  orde  is  meestal  van  tijdelijke  aard.  Op  de  SEH  van  Rijnstate  presenteren  
zich  dagelijks  MVAD,  meestal  als  er  ook  een  acuut  (ander)  medisch  probleem  is  zoals  snijwonden,  
botbreuken,  bewustzijnsdaling  en/of  acute  verwardheid,  of  reden  tot  verdere  somatische  screening.  
Deze  mensen  krijgen  in  tegenstelling  tot  in  de  politiecel  een  directe  medische  beoordeling,  ook  van  de  
geestestoestand,  en  ontvangen  medische  zorg  en  (meestal  na  een  aantal  uur)  een  gericht  advies  voor  
nazorg.  Nazorg  kan  bestaan  uit  een  klinische  opname,  maar  bestaat  meestal  uit  een  motiverende  
interventie  richting  passende  zorg  en  ondersteuning.  Voorbeelden  van  nazorg  zijn  huisartsenzorg,  
verslavingszorg,  geestelijke  gezondheidszorg  en  maatschappelijke  ondersteuning.  Bij  beoordeling  op  
de  SEH  hoort  bij  voorkeur  het  betrekken  van  de  naaste  omgeving  en  krijgt  de  huisarts  bericht  over  
conclusies  en  adviezen.  
  
Soms  lijkt  het  een  kwestie  van  toeval  waar  iemand  opgevangen  wordt  vanwege  zijn  benevelde  
toestand  (MVAD).  Na  opvang  op  het  politiebureau  volgt  niet  vanzelfsprekend  een  vorm  van  
aansluitende  en  passende  zorg  om  herhaling  van  de  crisis  te  voorkomen.  Wij  denken  dat  daarmee  
een  kans  voor  adequate  zorg  en  het  voorkomen  van  herhaling  blijft  liggen,  ondanks  alle  goede  
bedoelingen  van  de  politiemensen.  Ook  vanuit  de  gemeente  Arnhem  en  de  Veiligheids-  en  
Gezondheidsregio  Midden-Gelderland  (VGGM)  is  er  de  wens  om  deze  mensen  met  verward  gedrag  
sneller  in  het  vizier  te  krijgen,  om  zodoende  in  het  kader  van  de  leefbaarheidsbevordering  gerichte  
ondersteuning  te  bieden  om  toekomstige  uitspattingen  met  alcohol  en/of  drugs  te  proberen  te  
voorkomen.  Het  heeft  de  voorkeur  te  voorkomen  dat  zaken  escaleren.  Gemeenten  richten  hiertoe  een  
lokale  zorg-  en  veiligheidsstructuur  in  en  de  wijkteams  maken  hiervan  onderdeel  uit.  
  
Vanuit  Rijnstate  is  de  bereidheid  uitgesproken  om  een  opvangmogelijkheid  van  mensen  onder  invloed  
van  alcohol  en/of  drugs  te  bieden,  ook  wanneer  geen  acute  uitgebreide  medische  zorg  nodig  is.  Deze  
mensen  die  verward  gedrag  vertonen  worden  dan  beoordeeld  op  hun  toestand,  de  medische  
veiligheid  wordt  gegarandeerd,  en  na  detoxificatie  worden  mensen  gemotiveerd  voor  hulp,  
ondersteuning  en/of  zorg  om  herhaling  te  voorkomen  of  te  verminderen.  Daarnaast  is  het  de  
bedoeling  ervaringsdeskundigen  in  te  zetten  bij  deze  opvang  in  het  ziekenhuis,  omdat  deze  
aanvullende  hulpverleners  vanuit  hun  ervaring  en  perspectief  kunnen  helpen  om  met  de  juiste  attitude  
en  bejegening  te  motiveren  en  toe  te  leiden  naar  passende  nazorg.    
Deze  nieuwe  samenwerking  tussen  de  Gemeente  Arnhem,  VGGM,  Politie  Arnhem  en  ziekenhuis  
Rijnstate,  met  de  aanvullende  inzet  van  ervaringsdeskundigen,  biedt  mogelijkheden  ter  verbetering  
van  de  kansen  voor  deze  mensen  die  verward  gedrag  vertonen  onder  invloed  van  alcohol  en  drugs  
(MVAD).  Echter,  dit  plan  roept  direct  vraagstukken  op  betreffende  het  grensvlak  tussen  de  
verantwoordelijkheid  voor  de  veiligheid  en  de  openbare  orde,  de  maatschappelijke  opvang  en  de  inzet  
van  medische  zorg.  Hoe  is  zo’n  opvang,  die  thans  vaak  ontoereikend  op  straat,  thuis  en/of  in  de  
politiecel  plaatsvindt,  inhoudelijk  goed  vorm  te  geven  op  de  SEH  en  binnen  het  ziekenhuis?  Welke  
faciliteiten  (personeel,  ruimten  en  middelen)  zijn  daarvoor  nodig?  Welke  juridische  context  is  hierbij  
noodzakelijk?  En  –  niet  onbelangrijk  om  dit  initiatief  te  bestendigen  -  hoe  is  financiering  vanuit  de  
zorgverzekeringswet,  wet  maatschappelijke  ondersteuning  en  de  begroting  van  het  ministerie  van  
Veiligheid  en  Justitie  mogelijk?  
  
    
1.1  Aanleiding  van  het  project     
De  subsidieregeling  van  het  “Actieprogramma  lokale  initiatieven  mensen  met  verward  gedrag  –  
stimuleringssubsidies  lokale  aanpak”  kwam  op  het  juiste  moment.  In  Arnhem  worden  al  een  paar  jaar  
regionale  gesprekken  gevoerd  betreffende  het  verbeteren  van  de  spoedeisende  zorg  voor  mensen  die  
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verward  gedrag  vertonen.  De  groep  waar  dit  project  zich  op  richt  vormt  één  van  de  doelgroepen  (maar  
wel  een  bijzondere).  Door  het  beschikbaar  stellen  van  financiële  middelen  door  ZonMw  kon  ons  lokale  
initiatief  nader  worden  onderzocht  op  alle  bovengenoemde  genoemde  vraagstukken.  Daarbij  kwam  
dat  de  Generieke  Modules  Acute  Psychiatrie  en  Ziekenhuispsychiatrie  inmiddels  geautoriseerd  waren,  
waarin  kwaliteitscriteria  zijn  omschreven  waaraan  goede  vormen  van  spoedeisende  zorg  aan  deze  
complexe  doelgroep  (MVAD)  moet  voldoen.  In  deze  modules  is  ook  beschreven  welke  rol  
ervaringsdeskundigen  bij  deze  opvang  kunnen  spelen  en  hoe  de  ketenzorg  moet  zijn  ingericht.  De  
projectsubsidie  helpt  om  deze  complexe  materie  professioneler  uit  te  werken  in  een  concreet  
implementatieplan.  
  
1.2  Doelstelling  van  het  ZonMw  project  (60-63800-98-2035)  
Dit  project  beoogde  te  omschrijven  wat  in  de  nabije  toekomst  een  doelmatige  faciliteit  kan  zijn  ten  
behoeve  van  de  mensen  die  zich  24/7  aandienen  met  ‘verward  gedrag’  vanwege  de  invloed  van  
alcohol  en/of  drugs.  Tijdens  de  uitwerking  van  dit  project  is  door  de  deelnemende  partijen  besloten  
door  middel  van  een  pilot  zowel  kwantitatieve  als  kwalitatieve  gegevens  te  verzamelen  over  de  
doelgroep  ‘mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs’  die  op  een  
opvanglocatie  worden  opgevangen.  Op  12-12-2019  onderschreef  de  stuurgroep  unaniem  de  
conclusies  en  aanbevelingen  die  voortkwamen  vanuit  deze  pilot  en  stelde  daarmee  dit  verslag  vast.  
  
1.3  Projectverloop  
De  projectgroep  heeft  in  de  eerste  fase  een  inventarisatie  gemaakt  van  de  regionale  situatie  in  
Arnhem  en  omstreken,  definieerde  de  doelgroep,  voerde  een  uitvoerige  SWOT-analyse  uit  (Bijlage  1),  
analyseerde  de  huidige  knelpunten  (Bijlage  2),  en  werkte  met  alle  direct  betrokken  partijen  (Rijnstate,  
politie  Arnhem,  gemeente  Arnhem,  ambulancedienst  VGGM,  IrisZorg,  ervaringsdeskundigen)  een  
stroomschema  uit  (‘patients’  journey’,  echter  in  sommige  gevallen  betreft  het  geen  ‘patients’;;  zie  figuur  
1).  Deze  uitkomsten  werden  besproken  met  de  begeleidingsgroep  (Openbaar  Ministerie  Arnhem,  en  
de  omringende  ggz-instellingen  Pro  Persona,  GGNet,  en  Karakter).  
  

  

  
Figuur  1  In-,  door-,  en  uitstroom  van  mensen  die  verward  gedrag  vertonen  onder  invloed  in  Arnhem  en  omstreken.    

  
De  projectgroep  ging  in  gesprek  met  een  groep  Arnhemse  ervaringsdeskundigen  over  de  concrete  
inzet  van  ervaringsdeskundigheid  in  dit  project  en  tijdens  een  te  houden  pilot.    
  
De  stuurgroep  van  het  project  besloot  na  de  eerste  inventarisatiefase  en  vaststellen  van  het  
stroomschema  (figuur  1),  om  een  pilot-periode  van  drie  maanden  af  te  spreken,  waarin  mensen  die  
verward  gedrag  vertonen  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  (MVAD)  op  één  opvanglocatie  in  
Arnhem  terecht  kunnen  komen.  Op  deze  opvanglocatie  kunnen  dan  mensen  terecht  indien  er  sprake  
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was  van  ‘verwardheid’,  verdenking  middelengebruik,  on-aanspreekbaarheid  en/of  het  onvermogen  om  
logische  besluiten  te  nemen.  Verwacht  werd  dat  deze  doelgroep  zou  worden  aangetroffen  in  de  
openbare  ruimte,  in  de  huiselijke  situatie,  bij  de  huisartsenpost,  op  de  SEH,  op  het  politiebureau,  en  
binnen  verschillende  instellingen.  De  SEH  (en  in  de  doorlooptijd  de  daaraan  verbonden  afdeling  
Psychiatrie)  van  Rijnstate  Arnhem  fungeerde  in  deze  pilot-periode  als  opvanglocatie  alwaar:  
1.  de  eerste  (medische)  opvang  wordt  geboden  (maximaal  48  uur);;  
2.  ervaringsdeskundigen  worden  ingezet;;  
1
3.  een  volledige  biopsychosociale   screening  wordt  uitgevoerd;;  
4.  binnen  48  uur  in  overleg  met  de  betreffende  opgevangen  persoon  en  diens  naasten  wordt  bepaald  
welke  vervolgacties  nodig  zijn;;  
5.  binnen  48  uur  een  warme  overdracht  wordt  gerealiseerd  naar  het  eigen  steunsysteem,  het  wijkteam  
of  andere  maatschappelijke  zorg,  huisarts,  ziekenhuisafdeling,  verslavingszorg  (kliniek/ambulant),  
ggz-instelling  (kliniek/ambulant)  of  justitie.  
Naast  de  bestaande  verwijsstromen  naar  de  SEH  Rijnstate  Arnhem  (huisartsenpost,  112-
ambulancedienst,  zelfverwijzers)  konden  gedurende  de  pilot-periode  de  officieren  van  dienst  van  de  
politie  Arnhem  rechtstreeks  mensen  die  verward  gedrag  vertoonden  bij  de  verdenking  op  alcohol  en/of  
druggebruik  laten  presenteren  op  de  SEH  (na  een  telefonisch  overleg  met  de  dienstdoende  
psychiater-achterwacht,  die  vervolgens  bij  akkoord  de  SEH-arts  en  de  PAAZ  inlichtte;;  of  iemand  kon  
komen  hing  primair  af  van  de  op  dat  moment  beschikbare  bedden  en  zorgzwaarte  op  de  SEH  en  
PAAZ  en  de  indicatiestelling  door  de  politie  werd  niet  betwist).  
  
  
2.  Resultaten  van  de  pilot  ‘Opvang  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  
en/of  drugs  op  de  SEH  Rijnstate’  
  
2.1  Afspraken  vooraf  en  randvoorwaarden  
De  stuurgroep  besloot  dat  de  pilot-periode  liep  van  1  mei  2018  tot  1  augustus  2018.  Rijnstate  heeft  
aangeboden  om  de  kosten  van  deze  opvang  te  dragen  binnen  de  bestaande  financiële  structuren.  Dit  
hield  in  dat  als  er  een  medische  noodzaak  en  indicatie  was  voor  tweedelijns  gezondheidszorg,  dat  
deze  dan  uiteraard  geleverd  werd  conform  de  bestaande  afspraken  met  de  zorgverzekeraars  binnen  
het  productieplafond  van  2018.  Indien  er  sprake  zou  zijn  van  alleen  maatschappelijke  opvang,  dan  
zou  dit  geregistreerd  worden  en  voor  kosten  van  Rijnstate  zijn.  De  inzet  van  ervaringsdeskundigen  
kon  worden  gefinancierd  vanuit  de  ZonMw  subsidie  voor  dit  project.    
  
Gedurende  deze  pilot-periode  werden  alle  mensen  die  de  SEH  van  Rijnstate  Arnhem  bezochten,  die  
daarbij  verward  gedrag  vertoonden  en  (zeer  waarschijnlijk)  onder  invloed  waren  van  alcohol  en/of  
drugs  geregistreerd.  Naast  de  reeds  bestaande  toegangsroutes  van  mensen  in  een  dergelijke  
toestand  kon  tijdelijk  ook  de  chef/officier  van  dienst  van  de  politie  Arnhem  mensen  (laten)  presenteren  
op  de  SEH  voor  een  beoordeling.  
  
Vooraf  werd  een  in-  en  uitstroomregistratieformulier  ontwikkeld,  waarmee  de  geregistreerde  mensen  
een  uniek  nummer  kregen  voor  latere  anonieme  analyses.  Op  het  formulier  werden  de  volgende  
parameters  geregistreerd:  geslacht,  leeftijd,  datum  en  tijdstip  van  aankomst  op  de  SEH,  de  
verwijsroute,  reden  van  de  verwijzing,  het  wettelijk  kader,  datum  en  tijdstip  van  vertrek  van  de  SEH,  
datum  en  tijdstip  van  het  soort  vervolgzorg,  de  eventuele  medische  en  psychiatrische  diagnose(n),  de  
INTERMED-score  (bij  de  vervolgens  in  het  ziekenhuis  opgenomen  patiënten,  beoordeeld  door  de  
psychiater),  en  de  interventies  die  verricht  werden.  In  paragraaf  2.3  volgen  de  resultaten  van  deze  
kwantitatieve  analyse.
  
Daarnaast  werd  vooraf  afgesproken  ook  een  kwalitatieve  analyse  te  verrichten  door  middel  van  het  
afnemen  van  semigestructureerde  interviews  bij  de  betrokken  stakeholders  (zie  bijlage  3  voor  de  
geïncludeerde  vragen).  De  interviews  werden  gehouden  door  de  niet-direct  bij  de  opvang  betrokken  
onderzoeker  van  de  afdeling  psychiatrie  (F.  ten  Doesschate,  MSc).  De  resultaten  van  deze  interviews  
werden  vervolgens  met  behulp  van  wetenschappelijk  onderbouwde  methoden  nader  geanalyseerd.  In  
paragraaf  2.5  volgen  de  resultaten  van  deze  kwalitatieve  analyse.
  
1

Bij  een  biopsychosociale  screening  wordt  een  inventarisatie  gemaakt  van  alle  biologische  (medische/lichamelijke)  factoren,  
alle  psychologische/psychiatrische  factoren  (voorgeschiedenis,  kwetsbaarheden  in  de  persoonlijkheid,  en  huidige  symptomen)  
en  de  sociale  factoren  (zoals  huisvesting,  inkomen,  sociale  relaties).  
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Het  project  werd  afgerond  door  het  vaststellen  van  deze  eindrapportage  door  de  stuurgroep  op  12-12-
2018.  
  
2.2  Procedure  en  methode
Het  pilot-onderzoek  is  onder  te  verdelen  in  drie  processen  die  de  persoon  met  verward  gedrag  en  
verdenking  van  middelengebruik  hebben  doorlopen.  Deze  processen  zijn  de  aanmelding  (1),  de  
opvang  in  Rijnstate  (2),  en  de  uitstroom  naar  vervolgzorg  (3).  Onder  het  proces  aanmelding  (1)  wordt  
verstaan  de  aanmelding  van  personen  met  verward  gedrag  en  verdenking  van  middelen  gebruik  door  
verschillende  instanties  bij  de  SEH  van  het  Rijnstate  ziekenhuis.  Het  proces  opvang  in  Rijnstate  (2)  
behelst  de  acute  opvang  op  de  SEH  en  de  vervolg-opvang  op  ofwel  de  opvangunit  van  de  PAAZ  of  
een  somatische  unit.  Met  de  uitstroom  naar  vervolgzorg  wordt  de  nazorg  bedoeld,  vanaf  het  moment  
dat  de  patiënt  de  opvangunit  van  de  PAAZ  of  somatische  verpleegafdeling  verlaat.  Ter  verduidelijking  
zijn  de  processen  grafisch  weergegeven  in  figuur  2.  De  data  die  tijdens  elk  proces  is  verworven  wordt  
in  de  kwantitatieve  resultaten  (zie  paragraaf  2.3)  aan  de  hand  van  deze  structuur  gerapporteerd.  Door  
middel  van  kwantitatieve  analyses  is  er  getoetst  of  de  gemeten  variabelen  verschillen  per  groep  
(respectievelijk  mensen  waarbij  wel/geen  biopsychosociale  assessment  werd  uitgevoerd  door  de  
psychiater,  mensen  die  na  de  eerste  opvang  op  de  SEH  wel/geen  vervolg  op  de  opvangunit  van  de  
PAAZ  kregen,  en  mensen  waarbij  bij  de  verwijzing  naar  de  opvang  wel/geen  politieondersteuning  van  
toepassing  was).  Op  basis  van  het  type  variabele  ofwel  de  getoetste  assumpties  (bij  een  continue  
variabele)  zijn  parametrische  (Student’s  t-testen)  of  non-parametrische  (Wilcoxon  rank  sum  testen,  of  
Chi-kwadraat  testen)  analyses  gebruikt.  
  

Figuur  2  Processen  van  Aanmelding/verwijzing  (proces  1),  Assessment  en  Opvang  (proces  2)  en  Uitstroom  (proces  3)  zoals  
van  toepassing  op  de  pilot  Opvang  Mensen  met  Verward  Gedrag  onder  invloed  van  Alcohol  en/of  Drugs.    

  
2.3  Kwantitatieve  resultaten  pilot-periode
In  de  onderzoeksperiode  (1  mei  2018  tot  1  augustus  2018)  werden  op  de  SEH  Rijnstate  Arnhem  in  
totaal  142  mensen  gezien  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs.  In  de  
navolgende  tabellen  wordt  achtereenvolgens  een  overzicht  gegeven  van  de  instroom  op  de  SEH  
(verwijzers)  en  of  er  wel  of  geen  politieassistentie  bij  de  verwijzing  naar  de  SEH  geweest  is.  In  Tabel  1  
wordt  deze  groep  nader  omschreven.  Hierna  volgen  drie  tabellen  waarin  de  groep  ‘mensen  met  
verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs’  nader  wordt  omschreven  (tabel  2.1:  
Demografische  gegevens  en  klinische  typering;;  Tabel  2.2:  Scores  op  de  INTERMED;;  Tabel  2.3:  
Scores  op  de  HoNOS).  De  uitstroom  gegevens  volgen  in  Tabel  3,  waarin  de  vervolgzorg  na  de  opvang  
wordt  beschreven.  In  de  laatste  Tabel  4  staat  beschreven  wat  de  doorlooptijden  zijn  geweest  op  de  
acute  opvanglocatie  (SEH  Rijnstate),  op  de  opvangunit  (PAAZ  Rijnstate,  tot  48  uur),  en  tot  de  
vervolgafspraak  voor  nazorg.  Per  tabel  worden  de  opvallende  resultaten  besproken.  In  paragraaf  2.4  
worden  de  conclusies  uit  deze  analyses  samengevat.  
  
Uit  de  data  omtrent  de  aanmelders/verwijzers  naar  de  SEH  (Tabel  1a  in  bijlage  4)  blijkt  dat  in  3  
maanden  tijd  142  mensen,  die  voldeden  aan  de  criteria  van  de  doelgroep  voor  deze  pilot  (dat  wil  
zeggen:  ‘verwardheid’,  verdenking  middelengebruik,  on-aanspreekbaarheid  en/of  het  onvermogen  om  
logische  besluiten  te  nemen),  zijn  gezien  op  de  SEH  van  Rijnstate.  De  eerste  opvang  werd  gedaan  
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door  de  SEH-arts,  ondersteund  door  de  SEH-verpleegkundigen  en  eventueel  
beveiligingsmedewerkers.  De  meeste  mensen  (N=95;;  67%)  kwamen  binnen  via  de  112-
ambulancedienst.  In  18%  (N=25)  van  de  gevallen  was  politieondersteuning  nodig  bij  de  verwijzing.  De  
term  ‘politieondersteuning’  betekent  dat  de  politiemensen  degene  waren  die  de  persoon  met  verward  
gedrag  op  straat  als  eerste  aantroffen,  die  de  ambulance  lieten  komen  en  dan  de  persoon  
overdroegen,  die  zo  nodig  begeleiding  boden  bij  het  transport  door  de  ambulance  of  zelf  begeleidden,  
of  zo  nodig  de  veiligheid  op  de  SEH  en/of  PAAZ  hielpen  te  garanderen.  De  chef/officier  van  dienst  van  
de  politie  Arnhem  (als  ‘nieuwe’  verwijzer  naar  de  SEH)  verwees  in  deze  periode  11  mensen  (8%  van  
het  totale  aantal  verwijzingen).  In  deze  periode  werden  56  mensen  (39%)  door  de  SEH-arts  verwezen  
naar  de  psychiater  voor  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment;;  25  mensen  (18%)  werden  voor  
een  verlengde  opvangperiode  (beoogde  tot  maximaal  48  uur)  op  de  PAAZ  van  Rijnstate  opgenomen.  
Er  werd  significant  vaker  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  uitgevoerd  bij  mensen  waarbij  
politieondersteuning  aanwezig  was  bij  de  verwijzing  en  bij  mensen  die  direct  via  de  chef/officier  van  
dienst  werden  verwezen;;  deze  laatste  groep  werd  ook  significant  vaker  opgenomen  op  de  opvangunit  
van  de  PAAZ.    
De  dagen  van  de  week  en  de  tijdstippen  tonen  aan  dat  merendeel  van  de  mensen  zich  buiten  
kantoortijden  en  in  de  weekenden  aandienen;;  de  grootste  groep  werd,  respectievelijk,  op  zaterdag  
rond  23:00  uur  en  04:00  uur  gezien  op  de  SEH  (zie  figuur  3a  en  3b).  
  

                                            

Figuur  3a.  Tijdstip  van  aankomst  op  de  SEH.  
  

  

                              Figuur  3b.  Dag  van  de  week  van  aankomst  op  de  SEH.  

De  meeste  mensen  kwamen  uit  de  gemeente  Arnhem,  maar  ook  mensen  uit  de  gemeenten  Ede,  
Overbetuwe  en  Lingewaard  kwamen  regelmatig  voor  (zie  Tabel  1b  in  bijlage  4).  De  rechtstreekse  
verwijzingen  vanuit  de  politie  zijn  –  conform  de  afspraken  vooraf  -  alleen  uit  de  gemeente  Arnhem.  
Overigens  is  wel  een  aantal  keer  door  de  politie  verzocht  om  een  persoon  met  verward  gedrag  vanuit  
de  gemeente  Ede  op  te  vangen.  
  
De  demografische  en  klinische  kenmerken  van  de  sample  (Tabel  2.1  in  bijlage  4)  laten  zien  dat  de  
meeste  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  die  naar  de  opvanglocatie  werden  gebracht  van  
het  mannelijk  geslacht  waren  met  een  gemiddelde  leeftijd  van  36,8  jaar;;  9  mensen  (6%)  waren  al  
vaker  vanwege  dit  probleem  op  de  SEH  gezien  (recidivisten),  waarvan  er  5  werden  opgenomen  op  de  
opvangunit.  Het  percentage  recidivisten  in  de  groep  die  opgenomen  werd  op  de  PAAZ    was  significant  
groter  dan  in  de  groep  die  niet  werd  opgenomen.  
De  leeftijd  van  de  mensen  die  uitgebreid  biopsychosociaal  werden  onderzocht,  die  werden  
opgenomen  op  de  opvangunit,  en  die  waarbij  politieondersteuning  nodig  was  bij  de  verwijzing,  was  
gemiddeld  significant  hoger  (44,9,  45,6  en  44,2  jaar,  respectievelijk)  dan  de  rest.  De  grootste  groep  
(54%;;  N=78)  werd  op  de  SEH  gezien  vanwege  een  alcoholintoxicatie.  Van  de  mensen  die  langer  
moesten  verblijven  op  de  opvangunit  was  de  problematiek  verreweg  het  frequentst  alcohol  gerelateerd  
(52%  alcoholafhankelijkheid;;  40%  alcoholintoxicatie  en  16%  alcoholonttrekking).  
Alcoholafhankelijkheid  en  alcoholonttrekking  waren  significante  voorspellers  voor  een  opname  op  de  
opvangunit,  alcoholintoxicatie  daarentegen  niet.  
Van  de  totale  groep  had  bijna  de  helft  tevens  een  psychiatrisch  ontregelde  toestand  (46%;;  N=65),  
waarbij  suïcidaal  gedrag  (13%;;  N=18)  en  een  ontregelde  persoonlijkheidsstoornis  (12%;;  N=17)  het  
meest  voorkwamen.  Ernstige  psychiatrische  ontregelingen,  zoals  een  psychotische  toestand  (8%;;  
N=12),  delier  (6%;;  N=9)  en  manische  toestand  (3%;;  N=4)  kwam  ook  voor.  Bij  de  mensen  die  langer  
verbleven  op  de  opvangunit  was  er  significant  vaker  sprake  van  een  ontregelde  
persoonlijkheidsstoornis  (32%;;  N=8),  suïcidaal  gedrag  (28%;;  N=7),  cognitieve  stoornis  (20%;;  N=5)  en  
delier  (16%;;  N=4).  Merendeel  van  de  mensen  die  biopsychosociaal  werden  onderzocht  was  ooit  al  in  
behandeling  geweest  bij  de  GGZ  (88,2%;;  N=45)  en  ruim  de  helft  was  op  dat  moment  in  behandeling  
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bij  de  GGZ  (57,7%;;  n=30).  Een  comorbide  somatische  stoornis  kwam  in  de  totale  groep  bij  ongeveer  
een  derde  voor  (34%;;  N=48)  en  bij  de  mensen  die  langer  op  de  opvangunit  verbleven  significant  veel  
vaker  (74%;;  N=19).  De  algehele  toestand  (gemeten  met  de  Global  Assessment  of  Functioning  [GAF-])  
score  was  ronduit  slecht,  met  een  gemiddelde  bij  binnenkomst  van  24,6  punten.      
De  groep  mensen  waarbij  de  politie  moest  ondersteunen  bij  de  verwijzing  naar  de  SEH  verschilde  niet  
van  de  gehele  groep,  behalve  dat  er  significant  vaker  dwang  bij  de  opvang  op  de  SEH  moest  worden  
toegepast  (20%;;  N=5).  Slechts  bij  2  van  de  11  personen  (18%)  die  door  de  officier/chef  van  dienst  
naar  de  opvang  waren  verwezen  was  er  vooraf  reeds  een  zorgkader  aanwezig.    
  
Door  middel  van  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  is  de  complexiteit  van  de  groep  
personen,  waarbij  de  psychiater  in  consult  werd  aangevraagd,  in  kaart  gebracht  (zie  Tabel  2.2  in  
bijlage  4).  Het  INTERMED-instrument  geeft  vier  hoofddomeinen  aan,  waarbinnen  risicofactoren  
kunnen  worden  gescoord  ten  aanzien  van  de  voorgeschiedenis,  huidige  toestand  en  verwachte  
toestand  in  de  nabije  toekomst  (prognose).  Een  totale  score  >  20  punten  wordt  als  hoog  beschouwd  
en  wijst  op  ernstige  biopsychosociale  ontregeling  en/of  kwetsbaarheid.  In  de  totale  groep  van  mensen  
met  verward  gedrag  waarbij  de  psychiater  ter  beoordeling  werd  gevraagd  bleek  de  INTERMED-score  
gemiddeld  28  punten  (dus  fors  verhoogd);;  de  groep  mensen  waarbij  politieondersteuning  nodig  was  
bij  de  verwijzing  scoorde  gemiddeld  het  hoogst  (31  punten).  Indien  mensen  direct  via  de  chef  van  
dienst  werden  verwezen,  scoorden  ze  duidelijk  hoger  op  de  schalen  ‘huidige  tijd  psychologisch’  
(symptomatologie)  en  ‘huidige  tijd  gezondheidszorg’;;  dit  betekent  meer  problemen  op  gebied  van  
psychiatrische  en  verslavingsontregelingen  en  problemen  om  gezondheidszorg  te  krijgen  (figuur  4).    
  

Figuur  4  INTERMED-scores  op  ‘huidige  tijd’  bij  mensen  die  worden  verwezen  door  de  chef  van  dienst,  vergeleken  met  de  rest.  
    

Meer  specifiek  gekeken  naar  de  groep  mensen  die  na  de  acute  opvang  werden  opgenomen  op  de  
opvangunit,  blijkt  dat  deze  personen  een  significant  slechtere  prognose  op  het  domein  
gezondheidszorg  hebben.  Daarnaast  blijkt  dat  in  deze  groep  de  sociale  problemen  (zowel  de  huidige  
als  de  verwachte)  significant  hoger  zijn  dan  in  de  gehele  groep.  In  de  groep  waarbij  
politieondersteuning  nodig  was  blijkt  vooral  de  psychiatrische  voorgeschiedenis  en  de  huidige  
psychiatrische  toestand  significant  hoger  te  scoren,  passend  bij  meer  psychiatrische  ontregelingen  en  
kwetsbaarheden.  
  
Met  de  Health  of  the  Nation  Outcome  Scale  (HoNOS)  is  op  een  eenvoudige,  betrouwbare  en  valide  
wijze  de  geestelijke  gezondheidstoestand  en  het  sociaal  functioneren  van  psychiatrische  patiënten  
routinematig  in  kaart  gebracht  (zie  Tabel  2.3  in  bijlage  4).  Dit  instrument  is  alleen  toegepast  bij  de  
mensen  die  verbleven  op  de  opvangunit.  Hieruit  blijkt  dat  de  groep  opgenomen  mensen  met  verward  
gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  bij  aankomst  op  de  opvangunit  zeer  hoog  scoort  op  de  
totaalscore  ten  opzichte  van  een  ‘normgroep’  opgenomen  GGZ-patiënten  (20,8±6,9  versus  16,1±7,3  
punten,  respectievelijk).  Tijdens  het  verblijf  neemt  de  HoNOS  totaalscore  significant  af  (naar  
13,4±8,6).  Dit  komt  voornamelijk  doordat  de  scores  op  de  sub-domeinen  ‘gedrag’  (agressie,  
suïcidaliteit  en  middelenmisbruik)  en  ‘beperking’  (cognitieve  stoornissen  en  somatische  ontregelingen)  
significant  lager  zijn  bij  vertrek  van  de  opvangunit  op  de  PAAZ  dan  bij  aankomst  (zie  figuur  5).  
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Figuur  5  HoNOS  scores  bij  opname  op  de  opvangunit  en  bij  ontslag.    
Significant  verschil  tussen  aankomst  en  vertrek  waren  ‘beperking’  (P=0.0014)  en  ‘gedrag’  (P=0.00017).  

  
De  data  omtrent  de  uitstroom  (zie  Tabel  3  in  bijlage  4)  laat  zien  dat,  van  de  totale  groep  die  
uitstroomde  na  de  opvang  vanwege  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs,  2  mensen  
overleden  waren  (suïcide:  N=1;;  acuut  leverfalen:  N=1)  binnen  de  3  maanden  dat  de  pilotgroep  
gevolgd  werd  (mortaliteit  van  1,4%  in  deze  groep),  17%  (N=24)  bleef  klinisch  opgenomen  binnen  de  
GGZ,  19%  (N=26)  kreeg  aansluitend  een  ambulante  doorverwijzing  (13%  van  het  totaal  ging  naar  
Iriszorg  ambulant).  Ook  blijkt  dat  40%  (N=10)  van  de  mensen  die  op  de  opvangunit  werden  
opgenomen  ook  langer  op  de  PAAZ  moesten  blijven.  Dit  is  wel  begrijpelijk  als  de  mate  van  
biopsychosociale  complexiteit  van  deze  groep  in  ogenschouw  wordt  genomen.  Slechts  een  klein  deel  
(2%;;  N=3)  wordt  doorverwezen  naar  een  Arnhems  wijkteam  (gecorrigeerd  voor  het  aantal  mensen  
woonachtig  in  Arnhem  is  dit  4%).  Een  enkeling  gaat  terug  naar  justitie  (1%;;  N=1),  weigert  verder  hulp  
(1%;;  N=1)  of  was  alle  geïndiceerde  hulp  -  wellicht  tevergeefs  -  al  ingezet  (4%;;  N=5).
Op  jaarbasis  kan  worden  verwacht  dat  ongeveer  100  mensen  na  de  eerste  opvang  langer  opgenomen  
zullen  worden  in  de  GGZ  (waarvan  40  patiënten  op  de  PAAZ  van  Rijnstate;;  en  28  patiënten  bij  Pro  
Persona).
  
Uit  de  data  omtrent  de  doorlooptijden  (zie  Tabel  4  in  bijlage  4)  blijkt  dat  de  gemiddelde  doorlooptijd  
van  de  gehele  opvangperiode  in  Rijnstate  37  uren  bedraagt;;  daarvan  brengen  de  mensen  gemiddeld  
2,8  uur  op  de  SEH  door  en  van  de  aansluitend  op  de  opvangunit  nog  eens  gemiddeld  34  uur  
(ongeveer  anderhalve  dag).  Er  zijn  echter  wel  uitbijters;;  enkele  patiënten  bleven  meer  dan  140  uren  (=  
ca.  6  dagen)  omdat  de  aansluitende  zorg  en  opvang  uitermate  ingewikkeld  was  om  te  realiseren.
Bij  de  groep  mensen  waarbij  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  werd  geïndiceerd  was  de  
gemiddelde  verblijfsduur  op  de  SEH  0,4  uur  langer  (gemiddeld  3,2  uur  versus  gemiddeld  2,8  uur).  De  
groep  mensen  die  aansluitend  werden  opgevangen  op  de  opvangunit  verbleven  gemiddeld  0,5  uur  
langer  op  de  SEH  (gemiddeld  3,3  uur  versus  gemiddeld  2,8  uur).  Politieondersteuning  bij  de  verwijzing  
leidde  niet  tot  een  significante  verlenging  van  het  verblijf  op  de  SEH  en  ook  niet  op  de  opvangunit.  
Daarnaast  was  er  nog  een  groep  die  na  de  opvang  op  de  SEH  aansluitend  werd  opgenomen  op  een  
somatische  verpleegafdeling  waarna  al  dan  niet  psychiatrische  hulp  werd  verleend.  Deze  groep  
verbleef  gemiddeld  23,5  uur  op  de  somatische  afdeling.    
De  doorlooptijden  naar  de  uitstroomvoorziening  waren  gemiddeld  7,3  (±10,2)  dagen.  Van  de  mensen  
die  na  de  opvang  werden  doorverwezen  naar  IrisZorg  Ambulant  bleek  57%  (N=11)  uiteindelijk  niet  in  
beeld  te  zijn  gekomen  bij  IrisZorg;;  dit  waren  voornamelijk  de  minderjarige  kinderen/jongeren  die  naar  
IrisZorg  waren  verwezen  (n  =  8).  Deze  verwijzingen  zijn  door  nog  onbekende  redenen  (vermoedelijk  
administratieve)  niet  aangekomen  bij  IrisZorg,  wat  ertoe  heeft  geleid  dat  deze  patiënten  geen  
vervolgcontact  kregen.  De  ene  patiënt  die  werd  verwezen  naar  de  PAAZ  ambulant  kreeg  een  afspraak  
na  4,8  dagen  en  de  ene  patiënt  naar  de  ‘overige  ambulante  GGZ’  had  een  doorlooptijd  van  5,2  dagen.  
  
2.4  Conclusies  uit  de  kwantitatieve  data
Uit  de  kwantitatieve  data  kan  ten  eerste  worden  geconcludeerd  dat  er  per  jaar  ongeveer  570  mensen  
gezien  worden  op  de  SEH  vanwege  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs,  waarbij  in  
ongeveer  100  gevallen  per  jaar  politieondersteuning  nodig  is,  en  waarvan  er  ongeveer  100  patiënten  
per  jaar  tot  maximaal  48  uur  op  de  crisisopvangunit  verblijven  voor  verdere  biopsychosociale  
diagnostiek  en  eerste  behandeling.  De  meeste  mensen  komen  via  112-ambulancedienst  op  de  SEH.  
Bij  een  kleine  10%  van  deze  mensen  kan  verwacht  worden  dat  de  Arnhemse  chef/officier  van  dienst  
van  de  politie  zal  willen  verwijzen;;  de  mensen  die  rechtstreeks  door  de  politie  verwezen  werden  
hadden  ernstiger  biopsychosociale  problematiek  en  45%  werd  op  de  opvangunit  opgenomen.  Van  de  
overige  omringende  politiekorpsen  kan  dit  ook  worden  verwacht,  dus  de  totale  groep  is  per  jaar  groter.  
Ongeveer  10%  van  de  mensen  komt  zelf  (of  via  naasten)  naar  de  SEH  zonder  verwijzer.  De  GGZ-
crisisdienst  verwijst  in  zeer  kleine  aantallen  (1%  van  de  verwijzingen  naar  de  SEH);;  dit  betekent  
waarschijnlijk  dat  de  triage  naar  de  GGZ-crisisdienst  adequaat  verloopt.  Een  aanzienlijk  deel  van  de  
groep  die  opgenomen  werd  op  de  opvangunit  kwam  via  de  officier/chef  van  dienst  van  de  politie  
(20%).  Een  directe  verwijzing  door  de  chef/officier  van  dienst  van  de  politie  was  dan  ook  een  
significante  voorspeller  voor  een  opname  op  de  opvangunit.  Dit  laat  zien  dat  de  mensen  die  direct  via  
de  politie  werden  verwezen  ook  daadwerkelijk  intensieve  biopsychosociale  zorg  nodig  hadden.  
  
De  demografische  en  klinische  kenmerken  laten  zien  dat  de  allergrootste  groep  mensen  met  verward  
gedrag  zijn  ontregeld  vanwege  alcoholgebruik  (intoxicatie,  afhankelijkheid  en  onttrekking).  
Alcoholonttrekking  en  -afhankelijkheid  waren  gerelateerd  aan  een  grotere  kans  tot  opname  op  de  
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opvangunit.  Dit  suggereert  dat  het  lange  termijn  gebruik  van  alcohol  de  voornaamste  veroorzaker  is  
van  de  problematiek  binnen  de  groep  mensen  die  vervolgzorg  nodig  hebben.    
De  helft  van  de  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  hebben  tevens  ook  een  andere  
psychiatrische  stoornis  (inclusief  suïcidaal  gedrag),  en  een  derde  heeft  ook  een  relevante  somatische  
aandoening.  Er  is  slechts  in  enkele  situaties  dwang  nodig  bij  de  opvang  op  de  SEH,  en  ook  is  de  
toepassing  van  de  wet  BOPZ  zeer  beperkt  (verwachting  bij  ongeveer  25  mensen  per  jaar).  De  mensen  
die  worden  opgenomen  op  de  opvangunit  zijn  er  meestal  erg  slecht  aan  toe  (GAF-score  25).  
  
Uit  de  uitgebreide  biopsychosociale  beoordeling  blijkt  dat  de  groep  mensen  waarvoor  de  hulp  van  de  
psychiater  werd  ingeroepen  uiterst  complex  was,  met  een  zeer  hoge  INTERMED-score.  De  mensen  
met  verward  gedrag  waarbij  politieondersteuning  nodig  was,  hadden  de  hoogste  INTERMED-totaal-
score.  De  mensen  die  op  de  opvangunit  moesten  worden  opgenomen  leken  meer  problemen  binnen  
het  sociale  domein  van  de  INTERMED  te  hebben  (‘instabiliteit  in  de  woonsituatie’;;  ‘beperkingen  in  het  
netwerk  betreffende  gezin,  werk  en  vrienden’;;  en  ‘sociale  kwetsbaarheid’)  en  hoger  op  het  
prognostische  gezondheidszorg  domein  (problemen  bij  ‘coördinatie  van  zorg’).  De  mensen  waarbij  
politieondersteuning  noodzakelijk  was  scoorden  hoger  op  het  psychologische  domein  (‘psychiatrisch  
dysfunctioneren’;;  ‘beperkingen  in  coping’;;  ‘psychiatrische  verschijnselen’;;  en  ‘weerstand  tegen  
behandeling’);;  dit  betekent  dat  de  politie  betrokken  is  bij  mensen  met  de  meest  complexe  
biopsychosociale  problematiek.  Ook  blijkt  dat  het  merendeel  van  deze  uitgebreider  beoordeelde  
mensen  ooit  bij  de  GGZ  behandeld  is  geweest  en  dat  ruim  de  helft  krijgt  nog  een  vorm  van  GGZ  krijgt.  
  
Ook  kan  worden  geconcludeerd  dat  de  patiënten  die  opgenomen  werden  op  de  opvangunit  in  
Rijnstate  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  duidelijk  hoger  scoren  op  de  
HoNOS  dan  een  normgroep  opgenomen  GGZ-patiënten,  wat  betekent  dat  deze  groep  ernstiger  
ontregeld  is  (en  op  meerdere  domeinen)  dan  de  gemiddelde  patiënt  die  opgenomen  wordt  op  een  
GGZ-opnameafdeling.  Bij  vertrek  van  de  opvanglocatie  was  de  totaalscore  significant  lager.  De  
HoNOS-domeinen  ‘agressie,  suïcidaliteit  en  middelenmisbruik’  en  ‘cognitieve  stoornissen  en  
somatische  ontregelingen’  daalden  significant;;  een  sterke  aanwijzing  dat  de  verlengde  opvang  afname  
van  het  intoxicatiebeeld  met  cognitieve  en  somatische  ontregelingen  en  gepaard  met  
gedragsproblemen,  zoals  agressie  en  suïcidaliteit,  verbetert.    
  
Uit  de  data,  die  is  vergaard  over  de  periode  na  uitstroom  van  de  SEH  en  opvangunit  binnen  Rijnstate,  
blijkt  dat  twee  mensen  overleden  binnen  enkele  weken  na  de  eerste  opvang.  Dit  betekent  een  korte-
termijn-mortaliteit  van  1,4%  in  deze  doelgroep;;  een  aanduiding  van  de  vaak  ernstige  toestand  waarin  
deze  doelgroep  zich  bevindt.  Het  merendeel  van  de  mensen  die  op  de  SEH  werden  gezien  met  
verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  (MVAD)  werden  niet  doorverwezen  naar  
specifiekere  hulpverlening  anders  dan  de  eerste  lijn  (55%;;  N=78).    
Van  de  gehele  groep  werd  bij  17%  na  de  opvang  gedurende  de  maximale  termijn  van  48  uur  de  
klinische  opname  gecontinueerd  (7%  op  de  PAAZ;;  5%  bij  Pro  Persona;;  en  3%  bij  Iriszorg).    
Van  de  mensen  die  na  de  opvang  doorverwezen  werden  voor  ambulante  vervolgzorg  gaat  het  
merendeel  naar  Iriszorg  Ambulant  (13%)  en/of  een  ambulante  GGZ-instelling  (5%).  Slechts  een  klein  
deel  wordt  verwezen  naar  de  wijkteams  Arnhem  (2%),  een  enkeling  blijft  binnen  justitie  (1%),  weigert  
hulp  (1%),  of  er  is  geen  aanvullende  hulp  meer  voor  te  regelen  ondanks  het  forse  biopsychosociale  
probleem  (4%).    
Van  de  mensen  die  direct  via  de  officier/chef  van  dienst  van  de  politie  zijn  aangemeld  blijkt  dat  63%  
een  aansluitende,  klinische  of  ambulante  doorverwijzing  kreeg  binnen  de  GGZ.  Net  als  de  verhoogde  
kans  tot  opname  binnen  de  groep  mensen  die  direct  via  de  politie  verwezen  werden,  toont  dit  
wederom  aan  dat  de  officier/chef  van  dienst  van  de  politie  in  staat  is  een  juiste  inschatting  te  maken  of  
een  verward  persoon  uitgebreidere  biopsychosociale  hulpverlening  nodig  heeft  (zie  figuur  4).
Op  jaarbasis  kan  dus  worden  verwacht  dat  de  PAAZ  Rijnstate  40  patiënten  uit  deze  doelgroep  
opneemt,  Pro  Persona  30  patiënten  en  IrisZorg  20  patiënten.  Ambulant  zal  Iriszorg  ongeveer  100  
patiënten  in  zorg  namen  na  de  acute  opvang.  
  
Tenslotte  kan  geconcludeerd  worden  dat  de  gemiddelde  doorlooptijd  op  de  SEH  van  de  mensen  met  
verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  ongeveer  drie  uren  in  beslag  neemt.  Deze  
doorlooptijd  verschilt  niet  van  het  gemiddelde  van  alle  andere  patiënten  die  op  de  SEH  Rijnstate  in  
deze  periode  werden  gezien  (gemiddelde  doorlooptijd  was  2,8  uren  in  de  periode  1-5-2018  tot  1-8-
2018)  en  van  andere  complexe  patiëntengroepen  in  het  bijzonder  (4,2  uren  voor  de  geriatrie;;  3,5  uren  
cardiologie;;  3,2  uren  interne  geneeskunde).    
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De  doorlooptijd  op  de  aansluitende  
opvangunit  blijkt  gemiddeld  44  uur  te  zijn.  
Daarmee  paste  de  doorlooptijd  binnen  de  
doelstelling  zoals  deze  vooraf  werd  
afgesproken,  namelijk  maximaal  48  uur.  Er  
was  echter  een  aantal  uitbijters,  waaruit  blijkt  
dat  niet  iedere  patiënt  binnen  48  uur  kan  
worden  geïndiceerd  voor  een  vervolg  en  dat  
er  meer  tijd  nodig  is.  Gegeven  de  mate  van  
biopsychosociale  complexiteit  (zoals  
vastgesteld  met  de  INTERMED  en  HoNOS)  
verbaast  dit  niet.  
De  doorstroomtijd  naar  vervolgzorg  en/of  
maatschappelijke  ondersteuning  was  lang  en  
vaak  was  bij  ontslag  vanaf  de  opvangunit  nog  
geen  datum  en  tijdstip  bekend  waarop  de  
vervolgzorg  geregeld  was.  Ook  kostte  het  de  
hulpverleners  van  de  opvangunit  veel  tijd  en  
uithoudingsvermogen  om  voor  deze  
complexe  doelgroep  snel  duidelijkheid  te  creëren  ten  aanzien  van  de  vervolgzorg  en  maatschappelijke  
opvangmogelijkheden.  Het  lijkt  erop  dat  het  tempo  van  eerste  opvang  (per  direct  op  de  SEH,  binnen  
48  uur  vanaf  de  opvangunit)  niet  past  bij  het  tempo  waarop  de  vervolgzorg  en  maatschappelijke  
ondersteuning  geregeld  is.  Bij  een  enkele  patiënt  waren  alle  mogelijkheden  uitgeput  en  was  er  geen  
verbetering  te  bewerkstelligen  (zie  vignetten  in  het  kader).    
  
2.5  Kwalitatieve  resultaten  pilot-periode
Alle  betrokken  partijen  bij  de  pilot  werden  uitgenodigd  deel  te  nemen  aan  een  semigestructureerd  
interview  door  een  onderzoeker  die  niet  bij  de  zorg  betrokken  was  (F.  Ten  Doesschate).  De  interviews  
(n=12)  werden  integraal  getranscribeerd  in  teksten.  Vervolgens  werden  deze  teksten  door  een  niet  bij  
de  pilot  betrokken  onderzoeker  (S.  Verheesen,  arts)  geanalyseerd  met  behulp  van  een  daartoe  
bestemd  softwarepakket  (Atlas.ti).  In  bijlage  3  worden  de  resultaten  van  deze  kwalitatieve  studie  
gerapporteerd.    
Belangrijkste  bevindingen  (zie  Tabel  3.1)  hierbij  waren  dat  de  meeste  uitspraken  werden  gedaan  dat  
de  patiënt  nu  ‘op  de  juiste  plek  is’  (n=18),  dat  er  een  ‘betere  doorstroming’  is  (n=16)  en  een  ‘betere  
samenwerking’  bestaat  (n=12)  tussen  de  hulpverleners  onderling.  Een  te  verbeteren  knelpunt  is  de  
beleving  dat  de  uitstroom  van  mensen  na  de  eerste  opvang  naar  vervolgzorg  tekortschiet  (n=29  als  4  
desbetreffende  uitspraken  worden  opgeteld).  Daarnaast  wordt  vaker  gemeld  dat  er  ‘aversie’  is  tegen  
patiënten  onder  invloed  op  de  SEH  (n=14).  Ook  blijkt  de  communicatie  over  dit  project  voor  
verbetering  vatbaar  is.  De  meest  typerende  quotes  (Tabel  3.2)  wijzen  erop  dat  een  opvanglocatie  voor  
mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  in  een  voorheen  nog  niet  vervulde  
behoefte  voorziet.  
  
  
3.  Beschouwing  
Uit  zowel  de  kwantitatieve  als  kwalitatieve  analyse  komt  naar  voren  dat  er  een  duidelijke  behoefte  is  
aan  een  regionale  opvanglocatie  voor  mensen  die  verward  gedrag  vertonen  onder  invloed  van  alcohol  
en/of  drugs.  Het  betreft  hierbij  vaak  een  uitermate  complexe  groep  mensen  met  uiteenlopende  
problemen  op  medisch  gebied,  psychiatrisch  gebied,  verslavingsgebied,  en  sociaal  gebied;;  merendeel  
van  de  mensen  ontvangt  reeds  GGZ  en  bijna  90%  is  ooit  in  zorg  geweest.  Er  is  ook  een  aanzienlijke  
mortaliteit  in  deze  groep.  Bij  de  meest  ernstig  ontregelde  mensen  met  verward  gedrag  is  de  politie  
vaak  betrokken.  De  rechtstreekse  verwijzingen  door  de  chef/officier  van  dienst  van  de  politie  naar  de  
SEH  zijn  vaak  terecht,  en  gebeurde  meestal  bij  mensen  die  (op  dat  moment)  niet  in  een  zorgkader  
zaten.    
De  resultaten  maken  aannemelijk  dat  jaarlijks  naar  schatting  600  mensen  beoordeeld  zullen  worden  
op  een  dergelijke  locatie,  indien  verwijzingen  door  de  politie  uit  andere  omringende  gemeenten  en  
Arnhem  ook  worden  ingecalculeerd.    
De  opgevangen  groep  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  is  weer  
onder  te  verdelen  een  grote  groep  (80%)  die  na  een  medische  assessment  en  kortdurend  herstel  
weer  naar  huis  gaan,  al  dan  niet  met  adviezen  om  herhaling  van  de  periode  met  verward  gedrag  te  
voorkomen.  Op  jaarbasis  lijkt  er  een  potentiële  verbeterkans  op  secundaire  preventie  voor  ongeveer  
Casus  1  
Man,  60-65  jaar  oud,  via  112  melding  met  ambulance,  om  
19:25  op  de  SEH.  Alcoholintoxicatie  bij  
alcoholafhankelijkheid,  persoonlijkheidsstoornis  en  
zwakbegaafdheid.  Vrijwillige  opname.  INTERMED-
totaalscore=49;;  HoNOS-totaalscore=25.  Nazorg  geregeld  via  
Iriszorg  Ambulant.  
Doorlooptijd:  6  dagen.  
  
Casus  2  
Man,  40-45  jaar  oud,  via  chef  van  dienst  aangemeld,  om  
18:40  op  de  
  SEH.  Eerder  op  SEH  geweest  met  zelfde  probleem.  
Cocaïne-intoxicatie,  bij  een  persoonlijkheidsstoornis  en  
zwakbegaafdheid.  Vrijwillige  opname,  geen  BOPZ-criteria.  
INTERMED-totaalscore=46;;  HoNOS-totaalscore=13.  Tijdens  
verblijf  meermaals  onder  invloed  na  verlofmomenten,  bietste  
geld  en  stal  scheerapparaat  van  medepatiënt.  Nazorg  
geregeld  bij  Iriszorg  Ambulant.  
Doorloopttijd:  6  dagen.
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310  mensen  ten  aanzien  van  toekomstig  leed  (6%  [ca.  40  mensen  per  jaar]  kan  worden  verwacht  als  
recidivist  op  de  SEH).  Hierbij  valt  te  denken  aan  een  actievere  vorm  van  nazorg  na  het  SEH-bezoek,  
bijvoorbeeld  door  de  inzet  van  ervaringsdeskundigen  die  mensen  nadoen  opzoeken  om  een  eventuele  
hulpvraag  te  helpen  formuleren  en  dit  vervolgens  te  helpen  realiseren.  De  groep  kinderen/jongeren  die  
na  de  opvang  in  Rijnstate  werden  doorverwezen  naar  IrisZorg  bleek  geen  concrete  afspraak  voor  
nazorg  te  krijgen;;  ook  voor  deze  groep  lijkt  een  verbetering  van  de  follow-up  aangewezen.  De  
kwalitatieve  studie  wijst  erop  dat  er  een  negatieve  kijk  is  van  de  hulpverleners  bij  de  opvang  over  
mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs.  Om  de  acute  opvang  zo  optimaal  
mogelijk  te  laten  verlopen,  en  daarmee  de  kans  dat  verdere  hulp  vervolgens  geaccepteerd  wordt  te  
verhogen,  zal  verder  geïnvesteerd  moeten  worden  in  opleiding  en  training  van  de  betrokken  
professionals,  om  zo  een  meer  neutrale  en  steunende  attitude  te  krijgen.  De  inzet  van  
ervaringsdeskundigen  kan  –  gezien  de  eerste  ervaringen  -  daarbij  helpen.  
Voor  een  kleiner  deel  (20%)  is  aansluitend  aan  de  eerste  opvang  op  de  SEH  een  klinische  opvang  
nodig  voor  nadere  analyse  van  de  uitgebreide  biopsychosociale  problematiek.  Tijdens  deze  opvang  
verminderde  een  aantal  gedragsproblemen  en  klinische  verschijnselen  (cognitieve  stoornissen,  
somatische  ontregelingen,  suïcidaliteit).  De  gemiddelde  doorlooptijd  van  de  klinische  opvang  was  44  
uren,  met  diverse  uitbijters  tot  meer  dan  140  uren.  Na  de  klinische  opvang  werd  geprobeerd  direct  een  
gerichte  verwijzing  met  warme  overdracht  plaats  te  laten  vinden.  Hierbij  blijkt  uit  de  kwalitatieve  studie  
dat  de  vervolginterventies  niet  altijd  1-2-3  te  realiseren  zijn,  meestal  bij  mensen  die  vanwege  de  
complexiteit  ‘tussen  wal  en  schip’  vielen.  Bijvoorbeeld  doordat  de  zwakbegaafdheid  een  
exclusiecriterium  was  voor  ggz-hulpverlening,  de  somatische  ontregelingen  niet  opgevangen  kon  
worden  in  de  (begeleide)  woonsituatie,  of  omdat  de  woonplaats  niet  direct  duidelijk  was.  
Vervolgprojecten  kunnen  ingezet  worden  om  deze  doorlooptijden  te  verkorten,  echter  een  zekere  tijd  
zal  nodig  blijven  om  de  vaak  uiterst  complexe  biopsychosociale  problematiek  te  kunnen  identificeren,  
duiden  en  verbeteringspotentieel  vast  te  stellen.  
  
  
4.  Conclusies  
In  de  dagelijkse  praktijk  is  het  opvangen  van  mensen  die  verward  gedrag  vertonen  onder  invloed  van  
alcohol  en/of  drugs  een  hele  klus.  Mensen  komen  dag  en  nacht,  op  alle  dagen  van  de  week,  maar  met  
name  in  de  nachtelijke  uren  in  de  weekenden.  Dit  zijn  tevens  de  tijdstippen  waarop  het  
politieapparaat,  de  ambulancediensten,  de  huisartsenposten,  de  ggz-crisisdiensten  en  de  
ziekenhuiszorg  de  minste  omvang  hebben.  Een  groot  deel  (80%)  van  de  mensen  vertoont  slechts  
enkele  uren  verward  gedrag  en  kan  daarna  weer  de  eigen  regie  nemen,  waarbij  het  niet  duidelijk  is  of  
het  gedrag  in  de  toekomst  verandert.  Als  er  al  gerichte  adviezen  voor  nazorg  zijn  ingezet  (bijvoorbeeld  
bij  de  aanpak  van  kinderen  en  jeugdigen),  blijken  deze  vervolgens  niet  van  de  grond  te  komen.  Ook  
bestaat  er  regelmatig  een  negatieve  kijk  van  de  direct  betrokken  hulpverleners  op  mensen  die  verward  
gedrag  vertonen  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs.  Vanuit  oogpunt  van  secundaire  preventie  is  
het  aan  te  bevelen  aparte  projecten  in  te  zetten,  gericht  op  het  verbeteren  van  de  opvang  en  de  
nazorg  in  de  gehele  keten  voor  deze  kwetsbare  groepen.  Te  denken  valt  aan  (bij-)scholing,  training,  
concrete  follow-up  zorg  na  de  eerste  opvang,  inzet  daarbij  van  ervaringsdeskundigen,  en  het  
daadwerkelijk  inzetten  van  capaciteit  om  nazorg  te  kunnen  bieden.    
Een  kleiner  deel  (20%)  blijkt  dusdanig  ernstige,  complexe,  biopsychosociaal  te  duiden  problematiek  te  
hebben,  leidend  tot  vastgelopen  situaties  en  uitputting  (ook  bij  de  reeds  aanwezige  hulpverlening),  dat  
zij  opgenomen  moeten  worden  op  een  opvangunit.  Bij  deze  complexe  groep  is  dan  vaak  direct  
medisch  ingrijpen  noodzakelijk,  waarbij  een  ambulante  aanpak  niet  toereikend  is  vanwege  het  ernstig  
verwarde  gedrag,  de  overige  medisch-somatische  problemen,  en  de  vaak  volledig  ingestorte  sociale  
situatie.    
Het  blijkt  mogelijk  de  SEH  van  het  ziekenhuis  in  te  zetten  als  regionale  opvanglocatie  voor  deze  
doelgroep,  omdat  op  deze  locatie  naast  de  benodigde  acute  medisch  specialistische  zorg  en  
veiligheid  ook  direct  kan  worden  opgeschaald  indien  meer  zorg  en  veiligheid  nodig  blijkt.  Te  denken  
valt  dan  aan  klinische  opname,  dwangmaatregelen  zoals  inzetten  van  de  wet  BOPZ,  (intraveneuze)  
medicatietoediening  en  andere  medische  handelingen,  en  betrekken  van  ervaringsdeskundigen  en  
naasten  bij  de  problematiek.    
Naast  de  gebruikelijke  verwijzers  (huisartsen,  112-ambulancedienst,  zelfverwijzers)  kan  de  
chef/officier  van  dienst  van  de  politie  goed  inschatten  wie  verwezen  moet  worden  naar  de  SEH  
vanwege  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs.    
De  doorloop  van  mensen  met  dergelijke  complexe  problematiek  duurt  vaak  minimaal  een  aantal  
dagen  (tot  48  uur),  en  er  zijn  veel  hulpverleners  bij  betrokken.  Gedurende  de  opvang  ontstaat  er  wel  
meer  controle  over  de  situatie,  en  dalen  de  scores  voor  cognitieve  stoornissen  (‘verwardheid’),  
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somatische  ontregelingen,  agressief  en/of  suïcidaal  gedrag.  Deze  vaak  ernstige  ontregelingen  waren  
de  reden  voor  verwijzing  naar  de  SEH  (en  de  inclusie  in  deze  pilot)  en  zijn  met  de  opvang  binnen  48  
uur  verbeterd,  zoals  vooraf  verwacht.  De  uitstroom  vanuit  de  opvang  verloopt  vaak  gecompliceerd  en  
duurt  langer  naar  mate  er  meer  complexe  biopsychosociale  problemen  aanwezig  zijn.  Een  belangrijk  
deel  van  de  mensen  komt  niet  met  een  ‘warme  overdracht’  aan  bij  de  nazorginstantie;;  begeleiding  
door  een  ervaringsdeskundige  bleek  effectief  bij  het  daadwerkelijk  realiseren  van  een  aantal  
doorverwijzingen  naar  vervolgzorg  na  de  opvang.  Voor  een  enkeling  blijken  geen  verdere  opties  meer  
te  realiseren.  In  de  doorstoomprocessen  naar  de  ambulante  hulpverlening  en  maatschappelijke  
hulpverlening  zijn  verbeteringen  mogelijk.  De  inzet  van  ervaringsdeskundigen  bij  de  opvang  en  
doorstroom  van  deze  complexe  groep  heeft  direct  meerwaarde,  blijkend  uit  de  positief  opgedane  
eerste  ervaringen  op  de  opvangunit.          
  
  
5.  Aanbevelingen  
Op  basis  van  de  ervaringen  in  deze  pilot,  gevolgd  door  onze  kwalitatieve  en  kwantitatieve  analyses  
van  de  verzamelde  data,  menen  wij  de  volgende  concrete  aanbevelingen  te  kunnen  doen.  Wij  denken  
dat  deze  aanbevelingen  niet  alleen  gelden  voor  de  regio  Arnhem,  maar  ook  van  toepassing  kunnen  
zijn  op  andere  regio’s  in  Nederland.    
  
Aanbeveling  1  
Maak  in  een  regio  in  ieder  geval  één  SEH  (van  een  universitair  medisch  centrum  of  groot  algemeen  
[topklinisch]  ziekenhuis)  geschikt  voor  de  opvang  van  mensen  met  verward  gedrag,  omdat  in  een  
verzorgingsgebied  van  450.000  inwoners  jaarlijks  ongeveer  600  mensen  met  verward  gedrag  onder  
invloed  van  alcohol  en/of  drugs  opgevangen  moeten  kunnen  worden.  Deze  mensen  hebben  meestal  
dermate  biopsychosociaal  complexe  problematiek,  inclusief  somatische  comorbiditeit  waarvoor  
medisch  specialistische  zorg  noodzakelijk  is,  waardoor  opvang  op  een  SEH  de  meest  geëigende  
plaats  is  om  al  deze  problemen  te  diagnosticeren,  (acuut)  te  behandelen,  en  daarna  gericht  door  te  
verwijzen  voor  passende  vervolgzorg  en  ondersteuning.  
  
Aanbeveling  2  
Formaliseer  dat  de  chef/officier  van  dienst  van  de  politie  in  het  verzorgingsgebied  van  de  SEH  
rechtstreeks  mensen  kan  verwijzen  indien  er  sprake  is  van  ‘verwardheid’,  de  verdenking  op  alcohol  
en/of  drugsgebruik,  on-aanspreekbaarheid  en/of  het  onvermogen  om  logische  besluiten  te  nemen.  
Spreek  een  procedure  af  hoe  deze  persoon  met  verward  gedrag  wordt  aangemeld  en  hoe,  eventueel  
in  overleg  met  het  Openbaar  Ministerie,  de  veiligheidsaspecten  optimaal  worden  afgewogen.  
  
Aanbeveling  3  
Koppel  aan  deze  SEH  een  24/7  opvanglocatie  waar  jaarlijks  ongeveer  125  mensen  voor  enkele  dagen  
opgenomen  moeten  worden  voor  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment,  eerste  behandeling  
en  het  realiseren  van  een  beter  vervolg  met  benodigde  zorg  en/of  ondersteuning.  
  
Aanbeveling  4  
Gezien  de  complexiteit  van  de  te  verwachten  doelgroep  zal  de  24/7  opvanglocatie  geschikt  moeten  
zijn  voor  zowel  medisch-somatische  zorg  (infusen,  wondzorg,  sondevoeding,  et  cetera),  als  wel  
psychiatrische-  en  verslavingszorg,  inclusief  eventueel  gedwongen  zorg  (BOPZ-erkenning).  
  
Aanbeveling  5  
De  opvanglocatie  zal  goede  doorstroomafspraken  moeten  hebben  met  verslavingszorginstellingen,  
ggz-instellingen,  huisartsen  en  regionale  wijkteams.  Realiseer  daarbij  (veel)  kortere  doorlooptijden.  Dit  
kan  door  de  in-  en  exclusiecriteria  voor  vervolgzorg  beter  aan  te  laten  sluiten  bij  de  doelgroep  die  24/7  
opgevangen  moet  worden.  Ook  zal  de  capaciteit  van  de  benodigde  vervolgzorg  en  -opvang  moeten  
worden  aangepast  aan  het  verwachtte  jaarvolume  (deze  pilot  geeft  een  duidelijke  prognose),  zodat  de  
mogelijkheden  voor  een  ‘warme  overdracht’  daadwerkelijk  gerealiseerd  kunnen  worden.  En  laat  
daarbij  het  tempo  van  onderling  communiceren  meer  aansluiten  bij  de  24/7-cultuur  van  de  SEH  en  het  
ziekenhuis.  
  
Aanbeveling  6  
Zet  een  nazorgtraject  op  voor  volwassenen  en  ouderen  die  kortdurend  op  de  SEH  worden  
opgevangen  vanwege  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs.  De  huidige  
mogelijkheden  voor  het  direct  regelen  van  nazorg  lijken  onvoldoende  toepasbaar  (of  toegepast).  

	
  

13  

Waarschijnlijk  wordt  daarbij  veelal  uitgegaan  van  ‘de  eigen  verantwoordelijkheid’  van  de  persoon  met  
(tijdelijk)  verward  gedrag,  terwijl  het  hier  om  een  risicogroep  gaat  met  grote  kans  op  een  ongunstig  
verder  beloop  met  (ernstiger)  recidief  verward  gedrag.    
  
Aanbeveling  7  
Evalueer  de  bestaande  nazorgtrajecten  op  effectiviteit  en  verbeter  de  daadwerkelijke  uitvoering  
daarvan.  Onderzoek  of  de  inzet  van  ervaringsdeskundigen  de  kans  op  een  succesvolle  doorverwijzing  
verhoogt.  
  
Aanbeveling  8  
Zet  ervaringsdeskundigen  in  bij  de  eerste  opvang  op  de  SEH  om  ontregelend  gedrag  te  de-escaleren  
en  stigma  te  verminderen.  Zet  ervaringsdeskundigen  tevens  in  tijdens  de  korte  periode  op  de  
opvanglocatie,  met  de  mogelijkheid  dat  de  ervaringsdeskundige  een  opgevangen  persoon  nog  enkele  
dagen  tot  weken  ambulant  kan  begeleiden  bij  het  realiseren  van  een  vervolg.  Onderzoek  of  
ervaringsdeskundigen  nazorg  kunnen  gaan  bieden  in  de  eerste  dagen  na  een  (nachtelijk)  bezoek  aan  
de  SEH  vanwege  kortdurend  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs,  gericht  op  
eventuele  hulpverlening  ter  secundaire  preventie  van  recidieven  en  verdere  ontregeling  in  de  
toekomst.  
  
Aanbeveling  9  
Besef  dat  er  altijd  in  een  regio  enkele  personen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  
drugs  aanwezig  zullen  zijn  (en  zullen  pendelen  tussen  verschillende  regio’s  en  justitiële-  en  
zorginstellingen)  waar  de  huidige  vormen  van  medische  zorg,  justitieel  toezicht  en  maatschappelijke  
opvang/ondersteuning  ontoereikend  zijn  om  dit  gedrag  te  beteugelen.  Dit  is  de  consequentie  van  de  
vrije  cultuur  waarin  Nederlanders  graag  willen  leven  en  de  wetgeving  die  daarbij  past.      
  
Aanbeveling  10  
Maak  financiering  van  een  SEH  inclusief  de  gekoppelde  24/7  opvanglocatie  mogelijk  door  een  
regionaal  budget  in  het  kader  van  de  zorgverzekeringswet  af  te  spreken  voor  de  acute  opvang  
(conform  de  Generieke  Module  Acute  Psychiatrie),  aangevuld  met  gemeentelijke  bijdragen  vanuit  de  
wet  Maatschappelijke  Ondersteuning  voor  praktische  maatschappelijke  ondersteuning  (vervoer,  
kleding,  eerste  levensbehoeften,  rookwaren,  voeding,  et  cetera)  en  de  inzet  van  (secundair)  
preventieve  aanpak  door  ervaringsdeskundigen.      
  
Aanbeveling  11  
Zie  de  kansen  in  de  koppeling  met  regionale  projecten  op  het  gebied  van  melding,  triage  en  vervoer  
van  mensen  met  verward  gedrag  en  projecten  op  het  gebied  van  het  sociale  domein.  
  
  
6.  Verantwoording  ZonMw  project  (60-63800-98-2035)  
  
Ten  behoeve  van  de  verantwoording  aan  ZONMW  is  dit  inhoudelijke  verslag  geschreven.  In  de  brief  
met  de  beschikking  van  ZONMW  d.d.  16-5-2017  verzoekt  de  subsidieverstrekker  ook  nog  het  
volgende:  
“Voor  een  succesvolle  uitvoering  van  het  project  geeft  de  commissie  u  nog  graag  twee  aandachtspunten  mee.  In  het  
eindverslag  geeft  u  aan  op  welke  wijze  u  dat  heeft  gedaan:  
1)  De  commissie  vindt  het  van  belang  dat  er  in  het  project  samenwerkingsafspraken  tot  stand  komen  tussen  de  betrokken  
partijen  in  het  project,  maar  ook  met  andere  betrokken  partijen,  zoals  de  gemeente.  In  het  eindverslag  lezen  wij  graag  terug  
welke  afspraken  met  betrekking  tot  continuïteit  van  zorg  voor  de  doelgroep  het  resultaat  zijn  van  dit  project.  
2)  De  commissie  is  benieuwd  hoe  de  projectfinanciering  zich  verhoudt  tot  de  reguliere  bekostiging  via  de  DBC-systematiek.  
Kunt  u  dit  toelichten  in  uw  eindverslag?”  

Beide  aandachtspunten  komen  uitgebreid  aan  de  orde  in  het  eindverslag.  Meer  expliciet  kan  gemeld  
worden  dat,  ad  1)  de  samenwerkingsafspraken  zoals  in  de  pilot  zijn  aangegaan  in  stand  kunnen  
blijven  zodra  de  aanvullende  financiering  daarvoor  is  gerealiseerd  (zie  aanbeveling  10);;  en  ad  2)  dat  
de  projectfinanciering  is  gebruikt  om  via  een  uitgebreide  procedure  (zoals  beschreven)  te  komen  tot  
samenwerkingsafspraken,  die  in  een  pilotperiode  (mei-augustus  2018)  met  een  positief  resultaat  
konden  worden  uitgevoerd.  Ook  konden  ervaringsdeskundigen  worden  betrokken  bij  de  opzet  van  dit  
project  en  de  uitvoering  van  de  pilot.  Zodra  ook  hiervoor  de  aanvullende  financiering  is  geregeld  kan  
ook  de  inzet  van  ervaringsdeskundigen  worden  gecontinueerd  en  hopelijk  uitgebreid.  Gezien  de  
uitkomst  van  de  pilot  kan  worden  gesteld  dat  de  opvang  van  de  doelgroep,  zoals  die  tijdens  de  pilot  in  
Rijnstate  werd  opgevangen,  gediagnosticeerd  en  behandeld,  gefinancierd  zou  moeten  worden  vanuit  
de  zorgverzekeringswet.  Het  betrof  hier  zieke  en  ontregelde  mensen  met  verward  gedrag  onder  
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invloed  van  alcohol  en/of  drugs,  waarbij  de  maatschappelijke  context  weliswaar  een  belangrijke  rol  
speelde,  echter  niet  de  enige  oplossing  was  voor  de  problematiek.  Specialistische  gezondheidszorg  
was  hier  noodzakelijk.      
  
7.  Uitvoering  en  deelnemers  aan  project  
In  de  periode  september  2017  tot  december  2018  kwamen  de  leden  van  de  projectgroep  10  maal  bij  
elkaar,  de  leden  van  de  begeleidingsgroep  2  maal,  en  de  leden  van  de  stuurgroep  ook  2  maal.  Apart  
van  deze  besprekingen  waren  er  2  bijeenkomsten  met  ervaringsdeskundigen.  Vertegenwoordigers  
van  de  ervaringsdeskundigen  zijn  ook  uitgenodigd  als  toehoorder  bij  de  bijeenkomsten  van  de  
projectgroep,  begeleidingsgroep  en  stuurgroep.  De  grootste  zorgverzekeraar  in  de  regio  Arnhem  
(Menzis)  werd  uitgenodigd  voor  deelname  aan  de  begeleidingsgroep,  maar  zag  af  van  deelname.  
Aan  de  uitvoering  van  dit  project  deden  verschillende  mensen  mee  als  leden  van  de  stuurgroep,  
projectgroep  en  begeleidingsgroep.  Daarnaast  waren  twee  onafhankelijke  onderzoekers  (deze  waren  
niet  betrokken  bij  de  opzet  en  uitvoering  van  de  pilot)  betrokken  bij  de  dataverzameling,  data-analyse  
en  datarapportage.  Tevens  is  in  het  begin  projectmanagement  ingehuurd  om  te  komen  tot  een  
adequate  inventarisatie  van  de  knelpunten  en  het  definiëren  van  de  verbeterpunten,  waaruit  de  pilot  is  
voortgekomen.  Hieronder  staan  de  namen  van  de  betrokken  personen  en  de  organisaties  waar  zijn  
vanuit  deelnamen  aan  dit  project.  
  
Stuurgroep  

Wim  van  Harten  
Arndt  Stroink  
Jan  Pierik  
Jasper  Saarloos  
Projectgroep  
Anita  van  der  Leest  
Jeroen  van  Waarde  
Leon  van  Rens  
Maarten  Belgers  
Maarten  Ruhl    
Marieke  Sanders  
Jaap  Snapper  
Margriet  van  Kempen  
Joris  van  ’t  Hoff  
Peter  van  den  Berg  
Begeleidingsgroep  
Geert  Steegs  
Karin  Freriks  
Mark  Mepschen  
Nathalie  Wils  
Ervaringsdeskundigen   Maarten  Ruhl  
Ellen  de  Ruyter  
Henk  van  Empel  
Jeroen  Zwaal    
R.  Werven    
Onderzoekers  
Freek  ten  Doesschate  
Stef  Verheesen  
Extern  
Ton  van  Loon  
projectmanagement  

	
  

Rijnstate  
Gemeente  Arnhem  
VGGM  
Politie  Arnhem  
Rijnstate  
Rijnstate  
IrisZorg  
IrisZorg  
Ervaringsdeskundige  
Gemeente  Arnhem  
Politie  Arnhem  
Politie  Arnhem  
Politie  Arnhem  
VGGM  
OM  
IrisZorg  
Pro  Persona  
Karakter  
  

Rijnstate  
Rijnstate  
P5COM  
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Bijlage  1  
SWOT-analyse  Opvang  Mensen  met  Verward  Gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs,  regio  
Arnhem,  vastgesteld  door  de  stuurgroep.  
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Bijlage  2    
Knelpunten  &  problemen  in  de  huidige  situatie  
  
Complexe,  ineffectieve  keten  
Er  is  sprake  van  een  complexe  zorg-  en  veiligheidsketen  (preventie  -  crisis  –  triage  –  beoordeling  –  
opvang  -  stabilisatie/nazorg),  waarin  partners  niet  altijd  weten  wie  de  (casus-)regie  heeft  en  wat  ze  van  
elkaar  kunnen/mogen  verwachten.  Gebrek  aan  communicatie  en  informatiedeling  bij  het  op-  en  
afschalen  van  zorg/drang/dwang/maatschappelijke  ondersteuning  wordt  met  name  als  een  knelpunten  
ervaren.  Met  als  gevolg  dat  de  verbinding  in  de  keten  onvoldoende  tot  stand  komt,  casuïstiek  blijft  
hangen,  frictie  en  frustratie  ontstaat  in  de  samenwerking  en  zorgcontinuïteit  voor  de  
burger/cliënt/patiënt  onder  druk  staat.  De  verschillende  financieringsstromen  maken  ‘ontschot’  
samenwerken  ingewikkeld.  
Voor  verwarde  mensen  die  dringend,  maar  niet  acuut,  zorg/ondersteuning  nodig  hebben  is  dat  in  de  
avond-  nacht  en  weekenduren  niet  goed  geregeld.  Tegelijk  leggen  psychisch  kwetsbaren  in  die  
situatie  een  onevenredig  groot  beslag  op  het  (acute)  zorgnetwerk.  Meldingen  bij  112  of  0900-8844  
gaan  vaak  automatisch  naar  de  politie.  De  inzet  van  politie  wordt  door  de  meeste  mensen  als  
stigmatiserend  en  (ernstig)  belastend  ervaren.  Vanuit  ervaringsdeskundigheid  geven  verwarde  
mensen  aan  behoefte  te  hebben  aan  meer  eigen  regie  op  hun  zorgplan,  ook  in  crisisstadium.  
Verslavingszorg  is  voor  politie  niet  bereikbaar/beschikbaar  tijdens  ANW-uren.  De  crisiszorg  voor  de  
cliënten/patiënten  in  de  verslavingszorg  wordt  in  de  regio  Arnhem  buiten  kantoortijden  uitgevoerd  door  
Pro  Persona.  Maar  bij  initiële  interventie  door  de  politie  van  verwarde  personen  onder  invloed  van  
alcohol  en/of  drugs  is  meestal  niet  altijd  direct  duidelijk  of  er  sprake  is  van  verslavingsproblematiek,  of  
andere  medische  en  niet-medische  problematiek.  Uitgebreidere  diagnostiek  kan  veelal  pas  toepast  
worden  indien  er  sprake  is  van  voldoende  detoxificatie  van  de  verwarde  persoon  (en  dit  duurt  een  
paar  uur  tot  meestal  maximaal  48  uur).  
Iriszorg  beschikt  evenmin  over  spoedbedden  voor  opname  tot  24  uur  waarin  
draaideurcliënten/patiënten  gestabiliseerd  kunnen  worden  en  van  daaruit  direct  doorgeleid  kunnen  
worden  naar  passende  verslavingszorg.  De  spoedintake  voor  de  kliniek  van  Iriszorg  bedraagt  
momenteel  maximaal  10  werkdagen.  Deze  termijn  verhoudt  zich  niet  tot  behoefte  (vanuit  
politie/handhaving  openbare  orde  en  veiligheid)  om  deze  groep  'op  te  pakken  in  zorg'  op  moment  dat  
ze  voor  problemen  zorgen  in  de  maatschappij  en  zij  mogelijk  een  risico  zijn  voor  zichzelf.  
Deze  groep  verwarde  personen,  die  ook  adequate  zorg  nodig  heeft,  belandt  daardoor  in  de  cel  
wegens  gebrek  aan  een  alternatief.  Er  is  een  grens  aan  wat  van  een  forensisch  arts  verwacht  kan  
worden  bij  deze  complexe  doelgroep.  Verwarde  mensen  in  de  politiecel  leiden  tot  een  overvraging  en  
onterechte  inzet  van  het  politieapparaat.  Herhaaldelijk  uitrukken  voor  'draaideur  cliënten/patiënten'  
kost  tijd  en  geld.  Het  zoeken  naar  de  juiste  hulpverleners  kost  eveneens  tijd  en  geld.  Dit  gaat  ten  koste  
van  andere  taken  in  relatie  tot  de  veiligheid  van  burgers/samenleving.  Hoewel  alle  partijen  het  er  over  
eens  zijn  dat  verwarde  mensen  opvang/zorg  nodig  hebben,  en  geen  politiecel,  is  er  nog  geen  
sluitende  aanpak  gerealiseerd.  
  
Draaideur  problematiek  
Stabilisatie  en  nazorg  na  een  crisis  (denk  aan  tijdelijke  opname  of  detentie)  wordt  genoemd  als  
zwakke  schakel,  vanuit  het  perspectief  van  zorgcontinuïteit  en  het  voorkomen  van  recidive.  De  
cliënt/patiënt  zelf,  de  omgeving  van  cliënt/patiënt  en  de  kwaliteit  van  de  ketenaanpak  zijn  gebaat  bij  
een  warmere  overdracht,  waarbij  iemand  pas  wordt  losgelaten  als  het  opvolgende  proces  heeft  
aangevangen.  
Partners  in  de  wijk  geven  aan  dat  zij  zorg  mijdende  'kluizenaars'  onvoldoende  of  gefragmenteerd  in  
beeld  hebben.  Ze  hebben  behoefte  aan  een  outreachende  aanpak,  waarin  wordt  aangestuurd  op  
samenhang,  continuïteit  en  flexibiliteit  (ontschot)  in  de  hulp-  en  zorgverlening.  Om  zo  
cliënten/patiënten  beter  te  kunnen  ondersteunen  en  efficiëntere  (preventieve)  hulp  te  kunnen  
verlenen.  Hoewel  deze  verwarde  mensen  niet  tot  de  doelgroep  van  dit  project  behoren,  kunnen  zij  wel  
acuut  in  een  omstandigheid  komen  dat  zij  op  dat  moment  wél  naar  de  opvang  voor  een  
biopsychosociale  beoordeling  kunnen  worden  gebracht.  Vaak  is  het  adagium,  “Men  moet  het  ijzer  
smeden  als  het  heet  is”,  hierbij  van  toepassing  en  zijn  er  dan  wel  mogelijkheden  om  aansluitende  
zorg/opvang  te  realiseren.  Mensen  met  een  niet-overduidelijk  acuut  levensbedreigende  medische  
situatie  blijven  momenteel,  als  gevolg  van  het  niet  (direct)  opgepakt  worden,  ‘hangen’  in  het  systeem,  
waardoor  in  het  semi-acute  circuit  de  kansen  om  de  crisis  positief  te  benutten  als  kantelpunt  verloren  
gaan.  Humaan  zou  zijn  verwarde  mensen  ook  te  helpen  als  zij  niet  (direct)  in  crisis  zijn,  maar  zich  wel  
in  een  mensonterende  situatie  bevinden.  
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Daarnaast  zijn  er  beperkingen  in  het  gedwongen  kader  (BOPZ,  of  strafrecht)  om  overlast-  en  
veiligheidsproblematiek  van  draaideurcliënten/patiënten  structureel  aan  te  pakken.  Partners  zien  een  
kleine  groep  'draaideurcliënten/patiënten'  die  in  de  keten  worden  'rondgepompt'  omdat  er  geen  goede  
integrale  zorg-  en  veiligheidsaanpak  (meer)  is.  Partners  vinden  elkaar  al  beter,  maar  nog  onvoldoende  
om  tot  structurele  verbetering  van  de  situatie  voor  cliënt/patiënt  zelf  en  de  omgeving  te  komen.  Meer  
duidelijkheid  over  de  verwachtingen  van  en  naar  elkaar,  zoals  kan  worden  gefaciliteerd  in  dit  project,  
helpt  om  de  tijd  nuttig  te  besteden  en  snel  de  zorg/opvang  op-  en/of  af  te  schalen.  
  
Maatschappelijke  kosten  
Thans  werken  de  verschillende  acute  hulpdiensten  naast  elkaar  en  genereren  hun  eigen  kosten,  
zonder  dat  de  verwarde  persoon  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  de  juiste  hulp,  ondersteuning  
en/of  zorg  krijgt.  Te  denken  valt  aan  onnodige  inzet  van  politiemensen  (ter  overbrugging  wachttijd,  
bieden  van  veiligheid),  onnodig  gebruik  van  de  politiecel  (onnodige  onderhoudskosten,  schoonmaak,  
arrestantenbewaarders,  voeding,  etc.),  onnodig  uitrijden  van  de  ggz-crisisdienst  die  nog  niet  een  
persoon  kunnen  beoordelen  vanwege  de  intoxicatie  met  alcohol  en/of  drugs,  en  onnodige  
vervoersbewegingen  (van/naar  ggz-instelling,  thuis,  politiebureau,  huisartsenpost,  en  uiteindelijk  toch  
SEH).  Daarbij  komt  dat  het  huidige  systeem  veel  overleg,  wachttijd  door  alle  partijen  en  frustraties  
genereert,  wat  ook  leidt  tot  kosten  (wachttijd,  uitval  door  ziekte,  etc.).  
Daarnaast  genereert  dit  niet  goed  afgestelde  systeem  ook  kosten  voor  burgers  en  naasten  omdat  zij  
bv.  niet  kunnen  werken  omdat  zij  bij  een  verward  persoon  moeten  blijven,  schade  ondervinden  
(materieel  en  psychisch)  door  lange  wachttijden  en  onduidelijkheid,  en  het  vertrouwen  in  de  zorg  en  
maatschappelijke  ondersteuning/opvang  verliezen  waardoor  ze  bv.  een  volgende  keer  te  laat  hulp  
inschakelen  leidend  tot  nog  grotere  schade.  
  
Analyse  
Uit  de  geschetste  situatie,  de  problemen  daarin  en  de  maatschappelijke  gevolgen  daarvan,  komen  de  
volgende  aspecten  naar  voren  die  bepalend  zijn  voor  de  vormgeving  van  de  beoogde  pilot  voor  de  
opvang  van  verwarde  personen  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  in  Arnhem.  
Zowel  de  ketenpartners,  als  de  doelgroep,  zijn  gebaat  zijn  bij  een  veilige  eerste  opvanglocatie  waar  
een  eerste  biopsychosociale  beoordeling  kan  worden  uitgevoerd,  om  te  bepalen  of  maatschappelijke  
ondersteuning  en/of  medische  zorg  nodig  is,  en  van  waaruit  met  een  sluitende  aanpak  wordt  bepaald  
welke  aansluitende  hulp,  maatschappelijke  ondersteuning  en/of  medische  zorg  nodig  is.  Tevens  zal  
de  hulpvrager  direct  met  doorzettingskracht  daadwerkelijk  toe  te  leiden  moeten  zijn  tot  deze  hulp,  
ondersteuning  of  medische  zorg.  Te  denken  valt  dan  aan  aansluitende  mantelzorg,  maatschappelijke  
ondersteuning/opvang,  huisartsenzorg,  medisch  specialistische  ziekenhuiszorg,  ggz  en  
verslavingszorg.  In  enkele  gevallen,  waarbij  het  openbaar  ministerie  vanaf  het  begin  betrokkenheid  
heeft,  zal  aansluitend  de  officier  van  justitie  moeten  beoordelen  hoe  de  verwarde  mensen  onder  
invloed  van  alcohol  en/of  drugs  zich  zal  moeten  verantwoorden  voor  onaangepast  en  strafbare  
gedrag.  
In  de  bestaande  Arnhemse  keten  zijn  voldoende  bereidheid,  ambities,  initiatieven  en  competenties  
aanwezig  om  de  geschetste  problematiek  en  kansen  met  grotendeels  bestaande  infrastructuur  te  
kunnen  adresseren.  
Tegelijkertijd  zijn  er  nog  onzekerheden  over  de  exacte  aard  en  omvang  van  de  doelgroep  die  van  een  
dergelijke  opvang  bij  Rijnstate  gebruik  zullen  maken.  Eveneens  onduidelijk  is  in  welke  mate  deze  
doelgroep  mogelijk  een  verdringingsvraag  zal  veroorzaken  binnen  de  bestaande  ZVW-
productieafspraken  van  Rijnstate  en  Iriszorg,  en  wat  de  effecten  zullen  zijn  op  de  snelheid  van  de  
doorstroom  naar  achterliggende  zorgverleners  in  de  keten  en  de  lengte  van  hun  wachtlijsten.  Het  staat  
overigens  niet  vast  of  een  opvanglocatie  bij  Rijnstate  de  enige  meest  geëigende  oplossing  is,  echter  
Rijnstate  biedt  –  in  nauwe  samenwerking  met  Iriszorg,  de  politie,  de  VGGM  en  de  gemeente  Arnhem  -  
wel  de  kans  om  de  pilot  op  korte  termijn  te  realiseren.  
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Bijlage  3    
Kwalitatief  onderzoek  naar  ‘Opvang  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  
drugs  op  de  SEH  Rijnstate’  
  
In  de  periode  juni-augustus  2018  zijn  in  het  kader  van  een  kwalitatieve  studie  diverse  professionals  
geïnterviewd  (zie  Tabel  3.3),  waaronder  een  ervaringsdeskundige.  De  interviews  werden  letterlijk  
getranscribeerd  en  de  aldus  verkregen  data  werden  geanalyseerd  met  Atlas.ti-software.  In  
onderstaande  Tabel  3.1  staan  de  meest  voorkomende  geaggregeerde  uitspraken  vermeld,  waaruit  
duidelijk  wordt  welke  uitspraken  het  meeste  voorkwamen  en  hoe  deze  verdeeld  waren  onder  de  
verschillende  stakeholders.  In  de  tabel  is  een  uitsplitsing  gemaakt  in  kolommen  betreffende  de  
processen  ‘Instroom’  ‘Assessment  en  Opvang’  (samengevat  als  ‘Beoordeling’)  en  ‘Uitstroom’  (zie  
Figuur  2  in  paragraaf  2.2).  In  de  rijen  worden  allereerst  zeven  meest  gemelde  verbeteringen  door  de  
pilot  opgesomd,  dan  volgen  twee  onveranderde  ervaringen,  en  vervolgens  staan  zes  meest  
genoemde  ‘nog  te  verbeteren’  punten  gerapporteerd.  
  
Tabel  3.1  Kwalitatieve  analyse  van  12  interviews  met  relevante  stakeholders  in  het  kader  van  het  
project  ‘Opvang  van  Mensen  met  Verward  Gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs’.  
  
  

  

  

ilot  

  

Politie  
  

SEH  
  

PAAZ  
  

Pro  
Persona  

Iriszo
rg  

Ervarin
gsdesk
undige  

Wijk-
team  

Totaal  
aantal  
quotes  

Aantal  interviews  per  stakeholder  

1  

2  

2  

3  

1  

1  

1  

1  

  

Patiënt  nu  op  juiste  plek  

2  

9  

0  

4  

2  

1  

0  

0  

18  

1  

5  

0  

7  

0  

2  

1  

0  

16  

1  

2  

0  

4  

0  

5  

0  

0  

12  

4  

1  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

5  

0  

4  

0  

0  

0  

1  

0  

0  

5  

0  

3  

0  

1  

0  

0  

0  

0  

4  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

4  

0  

4  

0  

1  

3  

0  

0  

0  

0  

0  

4  

0  

0  

3  

1  

0  

0  

0  

0  

4  

1  

0  

4  

9  

0  

0  

0  

0  

14  

0  

4  

1  

3  

0  

1  

0  

0  

9  

0  

4  

1  

3  

0  

0  

0  

0  

8  

0  

0  

3  

1  

0  

3  

0  

0  

7  

0  

0  

2  

1  

1  

0  

0  

2  

6  

Betere  doorstroming  in  
zorgketen  
Betere  samenwerking  tussen  
hulpdiensten  
Nu  één  uniform  toegangsloket  
Verantwoorde  overdracht  
tussen  hulpdiensten  
Drempel  om  door  te  verwijzen  
voor  analyse  verlaagd  
Meer  continuïteit  van  zorg  

  

Uitstroom  

Ambu-
lance  

  

  

  

Beoor-
deling  

Instroom  

Geen  verschil  dagelijkse  
werkzaamheden  bemerkt  
Geen  verschil  snelheid  
doorstroming  bemerkt  
Aversie  tegen  patiënt  onder  
invloed  op  SEH  
Tijdens  pilot  trage  
doorverwijzing  naar  volgende  
hulpverlener  
Onduidelijkheid  over  juiste  
verwijsmogelijkheid  
Niet  voldoende  
uitstroommogelijkheden  in  
zorgketen  
Matige  communicatie  over  pilot  

  

Patiënt  na  doorverwijzing  niet  
0  
0  
0  
1  
2  
2  
0  
0  
5  
op  de  goede  plek  
NB.  Bovenstaande  tabel  geeft  aan  hoeveel  keer  een  statement  (als  quote)  genoemd  werd  tijdens  de  interviews  met  een  stakeholder.  
Deze  tabel  bevat  alleen  statements  over  pilotresultaten,  die  4  of  meer  keer  in  de  totale  interviewreeks  genoemd  zijn.  

  
  
  
  

	
  

19  

Tabel  3.2  Meest  typerende  quote  per  stakeholder,  zoals  gemeld  tijdens  de  interviews  naar  aanleiding  
van  de  pilot  ‘Opvang  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  alcohol  en/of  drugs  op  de  SEH  
Rijnstate’.  
  
  
Ambulance  
Politie  
SEH  
PAAZ  
Pro  Persona  crisisdienst  

Meest  typerende  quote  per  stakeholder  
‘Ik  ben  blij  met  het  initiatief,  ik  denk  dat  daar  een  lans  mee  gebroken  wordt  en  voorziet  in  een  behoefte,  
en  voorziet  in  patiëntveiligheid.’  
‘Je  had  deze  persoon  niet  zomaar  kunnen  laten  lopen,  maar  die  is  nu  op  een  veilige  plek  onderdak,  
maar  we  zijn  ook  met  een  zucht  van  verlichting  van  de  druk  af.’  
‘Ik  denk  niet  dat  wij  nou  veel  meer  mensen  gezien  hebben  dan  anders,  en  ik  denk  ook  niet  dat  wij  nou  
heel  veel  anders  gehandeld  hebben.’  
‘Dat  is  overigens  ook  onze  ervaring  met  Pro  Persona,  de  crisisdienst,  wij  hebben  wederzijds  
geïnvesteerd  om  de  contacten  te  verbeteren  en  dat  werkt.  Dat  zie  je.  Je  lost  dan  met  elkaar  een  
probleem  op,  dan  wordt  het  opeens  iets  gezamenlijks,  in  plaats  van  het  is  nu  jullie  patiënt.’  
‘Heel  mooi  dat  Rijnstate  deze  pilot  heeft  gedaan,  met  het  idee  een  plek  waar  je  deze  mensen  even  kan  
opvangen  en  waar  ze  in  ieder  geval  in  een  veilige  setting  zitten.  Daar  win  je  even  tijd  mee,  want  het  is  
wel  een  doelgroep  waar  iedereen  vaak  met  de  handen  in  de  haren  zit.’  

Iriszorg  

‘Die  bereidwilligheid  bij  mijzelf  die  is  absoluut  aanwezig,  ik  sta  er  ontzettend  achter.’  

Ervaringsdeskundige  

‘Het  doet  wat  met  mij,  maar  je  merkt  dat  het  ook  met  die  patiënt  wat  doet.  Dat  is  ongekend.’  

Wijkteam  

‘Nu  kun  je  een  breder  beeld  krijgen  van  hoe  iemand  verward  is  gedurende  een  wat  langere  tijd.  Dat  zie  ik  
echt  wel  als  meerwaarde  daarin.  Je  kan  het  beter  inschatten.’  

  
  
Tabel  3.3  Geïnterviewde  personen  in  het  kader  van  het  kwalitatieve  onderzoek.  
Ambulance/VGGM  
P.  van  den  Berg  
Politie  Arnhem  
J.  Snapper  
M.  van  Kempen  
SEH  Rijnstate  
P.  Plantinga,  SEH-arts  
W.  Cordemeijer,  SEH-verpleegkundige  
PAAZ  Rijnstate  
M.  van  Schijndel,  psychiater  
S.  Wubbels,  arts-assistent  psychiatrie  afdeling  
N.  Wigman,  arts-assistent  consultatieve  psychiatrische  dienst  
Pro  Persona  crisisdienst  Arnhem   M.  Mepschen,  psychiater  
Iriszorg  
M.  Belgers,  verslavingsarts  
Ervaringsdeskundige  
H.  van  Empel  
Wijkteam  Arnhem  
M.  Wesselink  
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Bijlage  4    
Tabellen  met  de  resultaten  van  de  pilot  ‘Opvang  mensen  met  verward  gedrag  onder  invloed  van  
alcohol  en/of  drugs  op  de  SEH  Rijnstate’
  
Tabel  1a  Aantallen  en  verwijzers  tijdens  de  pilotperiode  en  extrapolatie  naar  1  jaar
Extrapolatie  
naar  1  jaar

  

Uitgebreide  
biopsychosociale  
assessment

Verblijf  opvangunit  PAAZ  
Rijnstate  (tot  48  uur)

N  =  142

  

N  =  56

N  =  25

100%

  

39%

18%

100%
380

Gehele  sample  in  
3  maanden

  

  

  

Sample  
grootte

Aanmelder

Totale  groep

  

95  (67%)

  

23  (41%)  ***-

7  (28%)  ***-

  

Ambulance
Chef  van  
dienst

11  (8%)

  

10  (18%)  **+

5  (20%)  *+

  

Huisarts

20  (14%)

  

14  (25%)  **+

7  (28%)   +

  

15  (11%)

  

8  (14%)  ***+

5  (20%)

  

SEH  aanloper
GGZ-
crisisdienst

1  (1%)

  

1  (2%)

1  (4%)

  

  

  

  

  

  

  

25  (18%)

  

16  (29%)  **+

6  (24%)

  
100

Met  politieassistentie

N  =  568

44
80

Δ  

60
4

  

  
+  =  variabelen  is  groter  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  leeftijd  is  significant  hoger  in  
mensen  met  biopsychosociale  assessment  dan  mensen  zonder  assessment)
-  =  variabelen  is  kleiner  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  alcoholintoxicatie  kwam  minder  
voor  in  mensen  die  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  kregen  dan  mensen  zonder  
assessment)

  
  

  
  

Δ  

***  =  P  <  .001;;  **  =  P  <  .01;;  *  =  P  <  .05;;   =  P  <  .1

  
Tabel  1a  Overzicht  van  aanmelders/verwijzers  naar  de  SEH  Rijnstate  gedurende  de  pilotperiode  1-5-2018  tot  1-8-2018;;  
uitgesplitst  naar  mensen  waarbij  naast  de  SEH-arts  de  psychiater  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  deed,  mensen  
die  vervolgens  verbleven  op  de  opvangunit  (PAAZ  Rijnstate)  en  de  mensen  waarbij  politieondersteuning  nodig  was  bij  de  
verwijzing.  De  laatste  kolom  geeft  een  extrapolatie  naar  de  aantallen  per  jaar.  Aantallen  met  percentages  of  gemiddelde  met  
standaarddeviaties  worden  getoond  waar  gepast.  
  

Tabel  1b  Gemeente  van  herkomst  van  de  mensen  die  op  de  opvang  werden  gezien  
Gemeente  
Arnhem  

	
  

3  maanden  

Extrapolatie  naar  1  jaar  

71  (50%)  

284  

Ede  

9  (6%)  

36  

Rheden    

9  (6%)  

36  

Lingewaard  

7  (5%)  

28  

Zevenaar  

7  (5%)  

28  

Overbetuwe  

6  (4%)  

24  

Westervoort  

6  (4%)  

24  

Renkum  

5  (4%)  

20  

Apeldoorn  

4  (3%)  

16  

Doesburg  

2  (1%)  

8  

Montferland  

2  (1%)  

8  

Nijmegen  

2  (1%)  

8  

Oude  IJsselstreek  

2  (1%)  

8  

Amsterdam  

1  (1%)  

4  

Rotterdam  

1  (1%)  

4  

Leeuwarden  

1  (1%)  

4  

Lisse  

1  (1%)  

4  

Oss  

1  (1%)  

4  

Veenendaal  

1  (1%)  

4  

Zutphen  

1  (1%)  

4  

Buitenland  

3  (2%)  

12  

21  

Tabel  2.1  Demografische  en  klinische  kenmerken  van  de  doelgroep  
  
  

  

Gehele  
sample  in  3  
maanden

  

  

Geslacht

mannelijk

Leeftijd

gemiddelde  ±  
standaarddeviatie
Middelen  gerelateerde  stoornissen

Verblijf  
opvangunit  PAAZ  
Rijnstate  (tot  48  
uur)
N  =  25

Politieondersteuning  
aanwezig  bij  
verwijzing

Extrapolatie  
naar  1  jaar

N  =  142

Uitgebreide  
biopsycho-
sociale  
assessment
N  =  56

N  =  25

N  =  568

100  (70%)

41  (73%)

21  (84%)

21  (84%)

400

36,82  (±14,7)

44,9  (±13,5)  ***+

45,6  (±12,7)  ***+

44,2  (±14,9)  **+

36,82  (±14,7)

  

  

  

  

  

  

Alcoholintoxicatie

78  (54%)

21  (38%)  **-

10  (40%)

12  (48%)

312

  

Alcoholafhankelijkheid

27  (19%)

21  (38%)  ***+

13  (52%)  ***+

4  (16%)

108

  

GHB  intoxicatie

15  (11%)

1  (2%)  *-

0  (0%)   -

2  (8%)

60

Δ

Δ

  

Amfetamine  intoxicatie

10  (7%)

1  (2%)   -

1  (4%)

2  (8%)

40

  

Cannabisafhankelijkheid

10  (7%)

4  (7%)

2  (8%)

2  (8%)

40

  

Cocaine  intoxicatie

9  (6%)

3  (5%)

1  (4%)

1  (4%)

36

  

Alcoholontrekking

7  (5%)

7  (13%)  **+

4  (16%)  *+

0  (0%)

28

  

Overige  middelen  stoornissen

32  (23%)

21  (38%)  **+

7  (28%)

9  (36%)

128

  

  

  

  

  

65  (46%)

25  (45%)

14  (56%)

11  (44%)

260

Comorbide  psychiatrische  toestand
  

Psychiatrische  stoornis  
aanwezig?
  

  
  

  

  

  

  

  

Suïcidaal  gedrag

18  (13%)

16  (29%)  ***+

7  (28%)  *+

3  (12%)

72

Persoonlijkheidsstoornissen

17  (12%)

13  (23%)  ***+

8  (32%)  **+

5  (20%)

68

Psychotische  toestand

12  (8%)

10  (18%)  **+

3  (12%)

5  (20%)

48

Cognitieve  stoornissen

5  (4%)

5  (9%)  **+

5  (20%)  ***+

1  (4%)

20

Delier

9  (6%)

6  (11%)

4  (16%)   +

3  (12%)

36

Autisme

5  (4%)

3  (5%)

2  (8%)

0  (0%)

20

PTSS
Overige  psychiatrische  
stoornissen
Nu  in  behandeling  bij  GGZ  (n=52)  
GGZ  in  voorgeschiedenis  (n=51)  
BOPZ  toegepast
Somatische  diagnose  aanwezig
Recidivist  op  SEH  met  dit  probleem
Geleverde  zorg
  

Dwang  toegepast  bij  opvang

  

Δ

Medicatie  toegediend  bij  
opvang
  
Laboratoriumonderzoek  
toegepast  bij  opvang
  
Overig  aanvullend  onderzoek  
verricht  bij  opvang
GAF  totaal  score  (n  =  25)

5  (4%)

3  (5%)

1  (4%)

1  (4%)

20

20  (14%)

14  (25%)  **+

6  (24%)

5  (20%)

80

  

33  (59%)  

12  (48%)  

12  (70%)  

  

  

49  (88%)  

21  (84%)  

19  (90%)

*-  

  

Δ

Δ

6  (4%)

5  (9%)  *+

3  (12%) +

3  (12%) +

24

48  (34%)

32  (57%)  ***+

19  (76%)  ***+

8  (32%)

192

9  (6%)

6  (11%)

5  (20%)  **+

2  (8%)

36

  

  

  

  

  

6  (4%)

4  (7%)

1  (4%)

5  (20%)  **+

24

45  (32%)

24  (43%)  *+

14  (56%)

11  (44%)

180

Δ

72  (51%)

34  (61%)   +

18  (72%)  *+

10  (40%)

288

41  (29%)

14  (25%)

6  (24%)

6  (24%)

164

NA

NA

24,6  (±13,5)

25,0  (±  20,7)  (n  =6)

NA

NOTES:

***  =  P  <  .001;;  **  =  P  <  .01;;  *  =  P  <  .05;;  Δ  =  P  <  .1

  

variabelen  +  zijn  groter  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  leeftijd  is  significant  hoger  in  mensen  die  uitgebreid  
biopsychosociaal  assessment  kregen  dan  mensen  zonder  assessment)
variabelen  -  zijn  kleiner  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  alcoholintoxicatie  kwam  minder  voor  in  mensen  met  een  
uitgebreide  biopsychosociale  assessment  dan  zonder  assessment)

  

Tabel  2.1  Demografische  en  klinische  data  van  de  sample,  uitgesplitst  naar  mensen  die  een  uitgebreide  biopsychosociale  
assessment  door  de  psychiater  kregen,  mensen  die  op  de  opvangunit  verbleven  (maximaal  48  uur)  en  mensen  waarbij  
politieondersteuning  nodig  was  bij  de  verwijzing.  In  de  laatste  kolom  staat  een  extrapolatie  van  de  aantallen  naar  een  jaar.  
Aantallen  met  percentages  of  gemiddelde  met  standaarddeviaties  worden  getoond  waar  gepast.
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Tabel  2.2.  INTERMED  scores  na  de  biopsychosociale  assessment  door  de  psychiater  
  
    

    

Uitgebreide  
biopsychosociale  
assessment  

Verblijf  opvangunit  
PAAZ  Rijnstate  (tot  48  
uur)  

Politieondersteuning  
aanwezig  bij  verwijzing  

    

    

N  =  56  (100%)  

N  =  25  (45%)  

N  =  16  (29%)  

Biologisch  

    

    

    

     Voorgeschiedenis  

    

2,39  (±1,6)  

2,52  (±1,7)  

2,31  (±1.7)  

    

Huidige  toestand  

2,86  (±1,6)  

3,20  (±1,7)  

3,00  (±2,0)  

    

Prognose  

0,71  (±1.0)  

0,80  (±1.1)  

0,69  (±1,0)  

Psychologisch  

    

    

    

    

     Voorgeschiedenis  

4,04  (±1,37)  

4,16  (±1,4)  

4,5  (±1,67)  *+  

    

Huidige  toestand  

3,46  (±1,39)  

3,44  (±1,56)  

4,00  (±1,37)   +  

    

Prognose  

1,79  (±0,65)  

1,72  (±0,68)  

2,00  (±0,73)  

Sociaal  

    

    

    

    

     Voorgeschiedenis  

3,71  (±1,91)  

4,04  (±1,51)  

4,38  (±1,50)  

    

2,88  (±1,74)  

3,40  (±1,73)   +  

Huidige  toestand  

    

Prognose  

Gezondheidszorg  

    

0,93  (±0,85)  

Δ

Δ

3,19  (±1,91)  

Δ

1,12  (±0,96)  

1,16  (±0,85)   +  

    

    

    

     Voorgeschiedenis  

1,82  (±1,60)  

1,96  (±1,9)  

2,06  (±1,69)  

    

Huidige  toestand  

1,73  (±1,07)  

1,80  (±1,26)  

1,81  (±1,33)  

    
    
Totaal  score  

Prognose  
    
    

1,46  (±0,87)  
    
27,79  (±9,97)  

1,8  (0,82)  *+  
    
30,00  (±11,49)  

1,69  (±0,95)  
    
30,75  (±10,98)  

NOTES:   ***  =  P  <  .001;;  **  =  P  <  .01;;  *  =  P  <  .05;;  Δ  =  P  <  .1  
variabelen  +  zijn  groter  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  leeftijd  is  significant  hoger  in  
mensen  die  een  uitgebreid  biopsychosociale  assessment  kregen  dan  mensen  zonder  
assessment)  
variabelen  -  zijn  kleiner  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  alcoholintoxicatie  kwam  minder  
voor  in  mensen  met  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  dan  zonder  assessment)  
  
Tabel  2.2  INTERMED  scores.  Verschillen  geanalyseerd  door  middel  van  de  Wilcox  rank  sum  test.  

  
  
  
Tabel  2.3  HONoS  scores  bij  binnenkomst  op  de  opvangunit  (tot  48  uur)  
  
    

    

Verblijf  opvangunit  PAAZ  Rijnstate  (tot  
48  uur)  

Politieondersteuning  aanwezig  bij  
verwijzing  

    

    

N  =  24  

N  =  6  (25%)  

    

    

Honos  subdomeinen  

    

    

Gedrag  

6,32  (±2,3)  

7,17  (±0,75)  

    

Beperking  

3,96  (±2,6)  

2,50  (±3,21)  

    

Symptomatologie  

4,52  (±2,50)  

3,67  (±1,37)  

    

Sociaal  

5,8  (±3,35)  

4,83  (±2,99)  

    

    

    

    

Totaal  score  

    

20,6  (±6,9)  

NOTES:   ***  =  P  <  .001;;  **  =  P  <  .01;;  *  =  P  <  .05;;  Δ  =  P  <  .1  

  

18,17  (±6,01)  
  

variabelen  +  zijn  groter  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  leeftijd  is  significant  hoger  in  mensen  die  
uitgebreid  biopsychosociaal  assessment  kregen  dan  mensen  zonder  assessment)  
variabelen  -  zijn  kleiner  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  alcoholintoxicatie  kwam  minder  voor  in  mensen  
met  een  uitgebreide  biopsychosociale  assessment  dan  zonder  assessment)  
Tabel  2.3  Honos  scores.  Verschillen  geanalyseerd  door  middel  van  Wilcox  rank  sum  tests  

  

	
  

  
23  

Tabel  3  Uitstroom  na  de  opvang  
  

  
Overleden

  

Gehele  
sample  in  3  
maanden

Uitgebreide  
biopsycho-
sociale  
assessment

Verblijf  
opvangunit  
PAAZ  
Rijnstate  (tot  
48  uur)

Politieondersteu-
ning  aanwezig  bij  
verwijzing

Sample  grootte

N  =  142

N  =  56

N  =  25

N  =  25

2  (1,4%)

1  (1,8%)

0

  

GGZ  klinisch
  

Rechtstreeks  
aangemeld  via  
chef  van  
dienst

Extrapolatie  
naar  1  jaar

N  =  11

N  =  568

0

0

8

  Totaal  klinisch

24  (17%)

20  (35%)

14  (56%)

6  (24%)

4  (36%)

PAAZ

10  (7%)

10  (18%)

10  (40%)

2  (8%)

2  (18%)

40
16

  

Iriszorg

4  (3%)

4  (7%)

3  (12%)

0  (0%)

0  (0%)

  

Pro  Persona

7  (5%)

3  (5%)

0  (0%)

2  (8%)

1  (9%)

28

  

Overig
  

  
GGZ  
ambulant
  

Totaal  ambulant
PAAZ

3  (2%)
  

3  (5%)
  

1  (4%)
  

2  (8%)
  

1  (9%)
  

12
  

26  (19%)

16  (29%)

9  (36%)

3  (12%)

1  (9%)

104

1  (1%)

1  (2%)

1  (4%)

0  (0%)

0  (0%)

4

19  (13%)

10  (18%)

7  (28%)

1  (4%)

0  (0%)

76

  

Iriszorg

  

Pro  Persona

2  (1%)

1  (2%)

0  (0%)

1  (4%)

1  (9%)

8

  

Overig
  

4  (3%)
  

4  (7%)
  

1  (4%)
  

0  (0%)
  

  
  

3  (2%)
  

3  (5%)
  

2  (8%)
  

2  (8%)
  

0  (0%)
  
1  (9%)

16
  
12
  
312

  
  

  
Wijkteam
  
Huisarts

  

78  (55%)

11  (20%)

1  (4%)

10  (40%)

  
2  (18%)

  

  

  

  

  

  

  

Overige  zorg

  
Somatische  afdeling  
Rijnstate

  

  

  

  

  

7  (5%)

4  (7%)

0  (0%)

2  (8%)

1  (9%)

  

Crisisdienst

1  (1%)

1  (2%)

0  (0%)

1  (4%)

0  (0%)

  

Weigert  verdere  hulp

1  (1%)

1  (2%)

1  (4%)

0  (0%)

0  (0%)

4

  

  

Zorg  reeds  aanwezig
Justitie

  

  
28
4

5  (4%)

4  (7%)

2  (8%)

2  (8%)

2  (18%)

20

1  (1%)

0  (0%)

0  (0%)

1  (4%)

1  (9%)

4

  

Tabel  4  Doorstroomtijden  gedurende  de  pilotperiode  van  de  eerste  opvang  (SEH),  gedurende  verblijf  
op  de  opvangunit,  en  de  totale  tijd  in  Rijnstate;;  uitgesplitst  naar  de  groep  die  uitgebreide  
biopsychosociale  assessment  kreeg,  opgenomen  werd  op  de  opvangunit,  en  waarbij  
politieondersteuning  bij  de  verwijzing  nodig  was.  
  
  

  

  

Sample  grootte

Gehele  
sample  in  3  
maanden

Verblijf  
Uitgebreide  
Politieondersteuning  
opvangunit  PAAZ  
biopsychosociale  
aanwezig  bij  
Rijnstate  (tot  48  
assessment
verwijzing
uur)

N  =  47

N  =  37

N  =  25

N  =  25

  

  

  

  

Doorlooptijden

  

  

2,78  (±1,76)

3,19  (±  1,89)*+

3,33  (±1,97)

2,72  (±2,09)

  

SEH
Tijd  in  Rijnstate  (excl.  
SEH)

34,30  
(±14,75)

39,8  (±31,05)  ***+

43,80  (±34,51)  *+

33,77  (±39,95)

  

Totaal  tijd  in  Rijnstate  

37,1  (±30,38)   42,73  (±31,06)  ***+  

47,06  (±34,32)*+  

35,89  (±39,16)  

***  =  P  <  .001;;  **  =  P  <  .01;;  *  =  P  <  .05;;  Δ  =  P  <  .1
variabelen  +  zijn  groter  in  getoonde  groep  dan  in  rest  groep  (bv.  leeftijd  is  significant  hoger  in  mensen  
die  uitgebreid  biopsychosociaal  assessment  kregen  dan  mensen  zonder  assessment)
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