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Aanleiding 
Visie op goede ondersteuning: transformatie in het sociaai domein 
Waar de gemeente met betrokkenen werkt aan de transformatie in het sociaal domein vanuit 
de Wmo en de Jeugdwet, gebeurt dit landelijk door zorgverzekeraars met aanbieders en 
betrokkenen ook in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (GGZ). Met meer 
aandacht voor inbreng van cliënten en hun netwerk, focus op mogelijkheden voor herstel en 
volwaardige participatie, verandert de ondersteuning van mensen met psychiatrische 
aandoeningen. Landelijk is ingezet op de extramuralisering in de GGZ, zowel vanuit deze visie 
als om kosten te beheersen. 
Dit vraagt om andere en nieuwe vormen van ondersteuning en samenwerking. De gemeente 
Woudenberg werkt daarin samen met de regiogemeenten Amersfoort. Amersfoort is de 
centrumgemeente voor deze problematiek. In het inmiddels al door u vastgestelde regionaal 
beleidskader Opvang en Bescherming staat dit uitgebreid beschreven. 

Zorgen over incidenten 
Landelijk bestaan zorgen. Krijgen mensen nog wel de goede hulp, hoe voorkomen we ernstige 
incidenten met mensen die (ti jdeli jk) verward gedrag vertonen? Dit betreft niet alleen mensen 
met psychiatrische problemen, ook middelengebruik, dementie, of bijvoorbeeld een 
verstandelijke beperking kunnen leiden tot verward gedrag. Deze informatie is er op gericht 
om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op dit terrein. 

Bouwstenen landeiijk schakeiteam: niemand tussen wal en schip 
Gemeenten moeten uiterlijk per oktober 2018 een sluitende keten hebben georganiseerd voor 
ondersteuning van mensen met verward gedrag. In opdracht van de ministeries van V&J en 
VWS en de VNG stelde een landelijk aanjaagteam en later schakelteam vast wat hiervoor 
nodig is. In het schakelprogramma 'Niemand tussen wal en schip' staan de bouwstenen van 
een sluitende aanpak beschreven. Het landelijke schakelteam ondersteunt bij de uitwerking en 
invoering. Amersfoort, als centrumgemeente, heeft hierin op dit moment de leiding. 

l/l/etsvoorste/ verplichte GGZ 
Tegelijk loopt ook het wetstraject voor de Wet verplichte GGZ, de opvolger van de Wet 
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Deze wet ligt na een lang 
voorbereidingstraject nu bij de Eerste Kamer. De wet heeft als belangrijke doelstellingen het 
versterken van de rechtspositie van cliënten, het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van 
dwang en het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg. Deze wet leidt tot andere 
bevoegdheden van burgemeesters rond gedwongen zorg en geeft gemeenten bijvoorbeeld ook 
de verantwoordelijkheid om een meldpunt in te richten waar mensen zorgen kunnen melden. 

Taskforce en regiegroep in de regio Amersfoort 
Om de extramuralisering in de regio Amersfoort - met name vanuit GGZ Centraal - goed te 
begeleiden is in 2016 de Taskforce ERA (ernstige psychiatrische aandoeningen) gestart, die op 
de onderwerpen participatie, huisvesting, FACT, op- en afschalen en veiligheid knelpunten en 
oplossingsmogelijkheden op een rij heeft gezet. In 2017 stelde de taskforce haar 
eindrapportage vast. 
Besloten werd de uitvoering van de aanbevelingen op te pakken in een regiegroep die zich zou 
richten op het organiseren van de bouwstenen voor het bredere onderwerp mensen met 
verward gedrag. Deze regiegroep wordt gecoördineerd door de gemeente Amersfoort. De 
ketenpartners in de regio Amersfoort willen de geschetste ontwikkelingen vanuit een gedeelde 
visie in samenhang met elkaar aansturen, om te komen tot een heldere gezamenlijke aanpak. 
Ieder neemt verantwoordelijkheid voor de eigen taken, in de regiegroep zorgen we voor een 
gedeelde richting en afstemming. Vanuit de regiegroep worden de verbindingen gelegd naar de 
veiligheidsketen, ontwikkelingen rondom wonen, de vervoersregio van de ambulancedienst en 
andere regio's waar we raakvlakken mee hebben. 

Centrale vraag 
Hoe staat het op dit moment met het organiseren van de ondersteuning van personen met 
verward gedrag in de regio Amersfoort? 
Kader 
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Wmo 2015, 
Raadsbesluit Regionaal beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019, 
raadsvergadering 21 september 2017, nr. 191881. 

Beoogd resultaat (wat) 
Doelen 
Het doel van de samenwerking met cliënten, hun naasten, zorgverzekeraar, Wmo- en GGZ 
partners, woningbouwcorporaties en de veiligheidsketen is: 
Vanuit een gedeelde visie op het bieden van goede ondersteuning: 
1. Een goede preventieve structuur ontwikkelen voor mensen met psychiatrische 

problemen. 
2. Een sluitende aanpak tot stand brengen voor ondersteuning van mensen met verward 

gedrag. 

Argumenten 
Vanuit dit doel pakt de regiegroep de verbeter- en ontwikkelpunten aan en houdt het overzicht 
over de ontwikkelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bouwstenen en ondersteuning 
van het landelijke schakelteam mensen met verward gedrag (zie hieronder) en de 
aanbevelingen van zoals die zijn ontwikkeld door de taskforce EPA. 

Om een sluitende aanpak te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat al is 
georganiseerd voor ondersteuning en veiligheid: voorzieningen/(werk)processen/ 
samenwerkingsafspraken etc. 

Daar waar belangrijke schakels voor een sluitende aanpak ontbreken, worden die aangevuld. 
Waar knelpunten bestaan en zaken niet goed lopen wordt ingezet op verbetering en 
doorontwikkelingen. 

2 Or^vcntt» «n 
t«ven»ftrurtour 

6. P*»s#nde 
ondersteuning 
zoro en ï t ra i 

3. Vroegtiidu}» 
signalering 

Passend 9. Informatie
voorziening 

6. ÏMie id ing 
S. Beoordeling en 

risicotaxaüt 

Speerpunten 
Als speerpunten worden ingezet op: 
Bouwsteen 2: Preventieve levensstructuur: 

mogelijkheden voor participatie 
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Bouwsteen 8: Passende ondersteuning: 
passende woonvormen 
passende zorg, waaronder samenwerking tussen Fact en wijkteams 

Bouwsteen 3, 4, 5, 6: Signalering, melding, risicotaxatie, toeleiding 
melding en toeleiding 
veiligheid 

Bouwsteen 7: Vervoer 

Bouwsteen 1 betreft inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving. Dit is een 
algemeen aandachtpunt binnen alle bouwstenen. Zij zijn vertegenwoordigd in de taskforce en 
de regiegroep, per deelonderwerp wordt gekeken hoe dit te waarborgen. 

1. Mogelijkheden voor participatie 
In het algemeen is hier een belangrijke taak belegd bij het sociaal team en sociale zaken 
(straks de coöperatie) - die ook toeleiding naar dagactiviteiten verzorgt. Meer specifiek voor dit 
onderwerp heeft gemeente Amersfoort met GGZ Centraal en UWV bij het ministerie van SZW 
een subsidieaanvraag ingediend voor de arbeidsmarktregio. Deze is recent gehonoreerd, voor 
de uitvoering wordt een projectgroep gevormd en projectleider aangetrokken. Deze subsidie is 
aangevraagd voor een aantal concrete acties: 

Het ontwikkelen van een 'handboek cliënten'. Hierin worden methodieken verzameld, 
waarmee cliënten zelf overgangen kunnen voorbereiden op verschillende 
levensgebieden als zij verhuizen van een meer naar een minder beschutte omgeving of 
er sprake is van een andere overgang. 
Het uitvoeren van een onderzoek naar op herstelgerichte activiteiten, en hoe de 
gemeente hier op voort kan bouwen. 
Het versterken van de samenwerking tussen UWV, GGZ, gemeente en cliënten bij 
trajecten gericht op werk. 

De regiogemeenten zullen van de resultaten van dit project gaan profiteren. 

Wat is herstel? 
• Persoonlijk herstel betekent hoop hervinden en moed verzamelen, een positief zelfgevoel 
ontwikkelen, een betekenisvol bestaan opbouwen en controle over het eigen leven hernemen. 
• Voor symptomatisch herstel is een goede medisch-psychiatrische en psychologische 
behandeling en het leren van zelfmanagement van symptomen belangrijk 
• Voor maatschappelijk herstel draait het om het (opnieuw) vervullen van sociale rollen en 
stigmabestrijding. 
bron: Rapport Over de Brug 

2. Passende woonvormen 
Bij passende zorg hoort ook passend wonen. In het regionaal beleidskader Opvang en 
Bescherming is nader ingegaan op de gewenste ontwikkelingen op dit terrein. Wenselijk is om 
wonen met verschillende maten van ondersteuning te kunnen bieden. Zo kunnen mensen 
stapsgewijs toewerken naar herstel, en zo nodig ook weer terugvallen op intensievere vormen 
van ondersteuning. Ook is behoefte aan time-out plekken. Aan de hand van het Trimbos 
onderzoek naar de druk op de dag- en nachtopvang wordt gewerkt aan het effectiever 
organiseren van opvang. In het inkooptraject voor beschermd wonen (ondersteuning met 
noodzakelijk verblijf) wordt met aanbieders toegewerkt naar voldoende en de gewenste 
woonvormen. 

3. Passende zorg 
Het bredere beleid om passende zorg en ondersteuning te bieden staat beschreven in ons 
beleidskader sociaal domein en valt onder de reguliere uitvoering daarvan. Meer specifiek voor 
deze doelgroep coördineert de gemeente Amersfoort een werkgroep met een 
vertegenwoordiging van wijkteams, GGZ Centraal, Jellinek en huisartsen Eemland. Deze 
werkgroep geeft uitwerking aan de aanbevelingen uit de Taskforce EPA voor nauwere 
samenwerking tussen parti jen. Zaken als een consultatiefunctie vanuit de GGZ voor de 
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wijkteams, het voorbereiden van overgangen tussen specialistische GGZ en basis GGZ, 
samenwerking tussen FACT teams en wijkteams en snellere aanmeldroutes komen hier 
bijvoorbeeld aan de orde. In de komende periode zal worden onderzocht in hoeverre de 
gemeente Woudenberg (de coöperatie) hierbij zal gaan aansluiten. 

4. Melding en toeleiding 
Voor het toeleiden van mensen naar goede zorg is een stroomschema uitgewerkt waarin zowel 
de stappen bij acute situaties als bij niet acute situaties zijn beschreven. Dit biedt houvast bij 
de verdere ontwikkeling van deze processen. 

Voor acute situaties waar de GGZ crisisdienst ingeschakeld wordt is het proces ingericht. Voor 
beoordeling bestaat een 24/7 beoordelingslocatie in het Meander ziekenhuis. Situaties waarin 
mensen die verward zijn in crisissituaties op het politiebureau moeten wachten op beoordeling, 
ook als zij niets strafbaars hebben gedaan, zijn daarmee in principe verleden t i jd. 
Met name op het niet acute proces zal nog het onderdeel 'meldpunt' moeten worden ingericht. 

Waar politie of GGZ crisisdienst oordeelt dat de situatie niet acuut is, of waar het geen GGZ 
crisis betreft, is vervolgens de vraag wie hier dan vanuit zorg en ondersteuning de opvolging 
kan gaan doen. Vanzelfsprekend kan dit door te melden bij de passende lokale voorziening 
(zoals het sociaal team), maar het is in deze situaties niet zonder meer bekend of en waar 
iemand al bekend is. Het is geen taak van de politie (of andere mensen die iemand kunnen 
aantreffen zoals winkelpersoneel, buschauffeurs etc.) om dit uit te zoeken en op te volgen. 
Daarom is het nodig dat er een centraal punt beschikbaar is waar iedereen heen kan bellen 
voor goede toeleiding naar de passende lokale zorg/ondersteuning. Ook in het Wetsvoorstel 
verplichte GGZ is een meldpunt functie opgenomen. 

De GGD regio Utrecht heeft op verzoek van de gemeenten in het centrumgemeentegebied van 
Utrecht een voorstel uitgewerkt voor een regionaal meld/toeleidingspunt. We gaan met de 
gemeenten in onze regio na of het een goed voorstel is voor deze meld/toeleidingsfunctie 
samen te werken op bovenregionaal niveau. Hierover wordt een voorstel voorbereid. 

5. Veiligheid 
In sommige situaties kan de veiligheid van de cliënt of diens omgeving in het geding komen. 
Voor situaties waar bijvoorbeeld woonoverlast ontstaat, wordt gecoördineerd samengewerkt 
tussen zorgpartijen en veiligheidsketen in de Persoonsgerichte aanpak. 
Voor situaties waarin groot gevaarrisico is, zijn naast GGZ instellingen en gemeenten vaak ook 
het openbaar ministerie (OM), politie, reclassering. Veiligheidshuis en het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) betrokken. Hier ontbreekt nog een 
samenhangende aanpak en coördinatie ten aanzien van: 
• Plaatsing op de juiste titel in de juiste instelling 
• Warme overdacht vanuit de residentiële GGZ instelling of Justitiële instelling naar 

ambulante zorg in de lokale setting 
• Een informatieknooppunt waarin (zowel zorg- als strafrecht)partijen kunnen raadplegen 

wie/welke partijen betrokken zijn. 
Een Regionaal Informatie- en coördinatiepunt voor deze doelgroep zou in deze lacunes kunnen 
voorzien. 
ZonMw 1 heeft een subsidieverzoek vanuit Bureau Regionale Veiligheidsstrategie gehonoreerd, 
voor het aanstellen van een projectleider voor een hal f jaar met als opdracht om: 
• bestuurlijk draagvlak en middelen te genereren voor het ontwikkelen van een Regionaal 

Informatie en Coördinatiepunt Midden Nederland voor mensen met verward gedrag en 
een hoog gevaarrisico; 

• het schrijven van een implementatieplan; 
• het actief betrekken van alle relevante partijen hierbij. 

6. Vervoer 
1 ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert 
gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te 
verbeteren. 
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Landelijk heeft de politie aangegeven, dat waar er geen strafbare feiten spelen en er geen 
veiligheidsrisico's zi jn, het niet hun taak is - en bovendien geen goede patiëntenzorg- om 
mensen te vervoeren. Ook vervoer in een ambulance als er geen somatische problemen zijn is 
voor iemand die verward is niet wenselijk. Landelijk wordt gezocht naar betere alternatieven. 
Lastig hierbij is dat er nog weinig zicht is op aantallen en soorten vervoersbewegingen. 
De gemeente Amersfoort heeft betrokken partijen in onze regio: RAVU (Regionaal 
Ambulancevervoer Utrecht), zorgverzekeraar Zilveren Kruis, politie, GGZ Centraal en Symfora, 
gesproken om te weten wat voor hen belangrijk is op dit onderwerp en om zicht te krijgen op 
aard en omvang van de vervoersvraag. In het centrumgemeentegebied van Utrecht is een pilot 
gestart. Landelijk monitoren SIRM en Significant de pilots op vervoer in verschillende regio's 
om eind 2017 te komen tot een landelijk advies. 
Het lijkt om redenen van effectiviteit en efficiency gewenst ook bij vervoer bovenregionaal 
samen te werken. De huidige pilots worden gevolgd, met de partners in onze regio beraden wij 
ons of het raadzaam is het landelijke advies af te wachten of al voor die t i jd iets te ontwikkelen 
op het vervoer van mensen met verward gedrag waarbij geen strafbare zaken, veiligheid en 
somatiek speelt. 

7. Risico's 
Om de ondersteuning goed te organiseren volgens de bouwstenen is een goede samenwerking 
nodig met een groot aantal partners en andere gemeenten. De gemeente Amersfoort geeft aan 
dat dit alleen kan als ieder bijdraagt aan het tot stand brengen van de aanpak. Daar waar 
nodig neemt de gemeente Woudenberg haar verantwoordelijkheid in het mee ontwikkelen en 
uitwerken van de regionale aanpak. De lokale ondersteuning maakt onderdeel uit van het 
reguliere sociaal domein beleid. 

De aandacht voor mensen met verward gedrag is mede gegroeid door een aantal ernstige 
incidenten. Het risico bestaat dat deze incidenten het beeld gaan bepalen van mensen met 
psychiatrische problemen en breder mensen met verward gedrag. Mensen die verward zi jn, 
zijn dat bijna altijd ti jdelijk. Mensen die verward zijn, zijn meestal niet gevaarlijk en 
veroorzaken ook niet allemaal maatschappelijke onrust. Belangrijk blijft te blijven denken 
vanuit goede zorg voor mensen, luisteren naar wat ze nodig hebben en wat hun omgeving 
nodig heeft. Daar waar echt risico's ontstaan kan via de bouwstenen ook de juiste route 
worden ingezet om veiligheid te bieden voor mensen met verward gedrag zelf en hun 
omgeving. 

Duurzaamheid 
Het vormgeven van de bouwstenen voor een ondersteuning van mensen met verward gedrag 
bevordert een veilige leefomgeving voor henzelf en hun omgeving (people). Inzet daarbij is 
tevens om zorg te dragen dat mensen met verward gedrag de gezondheidszorg ontvangen die 
nodig is. Daarnaast draagt preventie en nazorg bij aan het op een normale wijze kunnen 
participeren in de maatschappij. 

Draagvlak 
Betrokken bij de ontwikkeling van een sluitende aanpak zijn onder meer: Gemeenten, cliënten, 
hun naasten, zorgverzekeraars, Indebuurt033, huisartsen, wijkteams, aanbieders van 
ambulante begeleiding en van dagactiviteiten, schuldhulpverlening, FACT-teams (ambulante 
GGZ), aanbieders van bemoeizorg, verslavingszorg, opvang en beschermd wonen, de GGD 
regio Utrecht, GGZ Centraal, woningcorporaties, de RAVU, politie, openbaar ministerie. Bureau 
Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en Veiligheidshuis Utrecht. 

Financiële consequenties 
De meeste bouwstenen vallen onder de begroting van regulier beleid sociaal domein bij de 
centrumgemeente Amersfoort. Waar specifieke ondersteuning, danwel preventieve inzet, nodig 
is voor inwoners van Woudenberg en deze binnen de werkingssfeer van de Wmo2015 vallen, 
maakt dit onderdeel uit van de lokale begroting van het sociaal domein. 

Welke kosten het meldpunt en vervoer met zich mee gaan brengen moet nog nader worden 
uitgewerkt. De verwachting is dat dit gezamenlijk te gaan bekostigen met andere gemeenten. 
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Bij vervoer speelt nog een bredere vraag wie voor de financiering van welk type vervoer 
verantwoordelijk is. Hierin zal naar verwachting het landelijk advies duidelijkheid gaan 
brengen. 

Voor het projecten gericht op participatie is door de gemeente Amersfoort voor de 
arbeidsmarktregio een projectsubsidie van € 90.000 aangevraagd op grond van de 
subsidieregeling regionale samenwerking GGZ en werk en inkomen van het ministerie van 
SZW. Deze is recent gehonoreerd. 

Voor het project gericht op het informatie en coördinatiepunt mensen met verward gedrag en 
een groot gevaarrisico Midden Nederland is door ZonMw een projectsubsidie gehonoreerd van 
€ 50.000. 

Aanpak/uitvoering 
Regulier beleid en nieuwe onderdelen 
Gemeenten moeten per oktober 2018 de bouwstenen voor een sluitende aanpak hebben 
gerealiseerd. Een groot deel van deze taken valt onder regulier beleid voor het sociaal domein. 
Hierbij gaat het met name om een verbeterslag of doorontwikkeling. 
Een aantal zaken - vooral op grensgebieden tussen GGZ en Wmo en tussen veiligheid en zorg -
moet nader worden uitgewerkt. Dit geldt onder andere voor de meldpuntfunctie en vervoer. De 
stand van zaken van deze ontwikkelingen staat beschreven in de vorige paragraaf. 

Regionale samenwerking 
De verschillende bouwstenen moeten op verschillende schaalniveaus worden gerealiseerd. Een 
preventieve zorgstructuur moet vooral lokaal vorm krijgen. Andere onderdelen van de aanpak 
vragen om een regionale of bovenregionale aanpak, zoals vervoer en een goede afstemming 
met de veiligheidsketen. Per actiepunt wordt steeds goed nagegaan op welk schaalniveau dit 
moet worden opgepakt. 

De afstemming met de veiligheidsketen wordt gezocht via bureau Regionale Veiligheids 
Strategie (RVS) en de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in (politie)district Utrecht Oost 
en rond het Veiligheidshuis Utrecht. De afstemming met de gemeenten in regio Amersfoort en 
in ons centrumgemeentegebied wordt gezocht via het ambtelijk overleg opvang en 
bescherming, de ambtelijke werkgroep samenhang sociaal domein en het bestuurlijk overleg 
sociaal domein regio Amersfoort. 

Regelmatig is er vanuit de centrumgemeente Amersfoort contact met de projectleider van de 
gemeente Utrecht om af te stemmen, daarnaast ondersteunt de directeur van de GGD regio 
Utrecht de ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen regio Amersfoort, Foodvalley en 
Utrecht West. 

Voor de afstemming gaat het daarbij concreet om de onderstaande regio's: 
- Regio Amersfoort 

Maatwerkvoorzieningen koopt Amersfoort als gastheerstad in voor de hele regio 
Amersfoort. 
Regio Amersfoort is ook de arbeidsmarktregio. In regio Amersfoort is een aantal FACT-
teams actief. De crisisdienst GGZ is georganiseerd op het niveau van regio Amersfoort. 
Huisartsen Eemland hebben zich verenigd in een coöperatie. 

- Centrumgemeentegebieden 
Beschermd wonen en opvang zijn georganiseerd in twee centrumgemeentegebieden, 
waarbij Utrecht centrumgemeente is voor het westelijk deel van de provincie en 
Amersfoort voor het oostelijk deel. 

- Provincie Utrecht 
Het Veiligheidshuis Utrecht werkt voor de gemeenten in de provincie Utrecht. Dit geldt 
ook voor de ambulancedienst van de RAVU. 
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GGD regio Utrecht werkt voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Landelijk is een 
regeling voor vergoeding van zorg voor onverzekerden belegd bij de GGD, ook voeren 
zij in opdracht van gemeenten een aantal meer op bemoeizorg gerichte taken uit. Hoe 
dit takenpakket er in de toekomst uit moet zien wordt nog besproken. 

In de provincie Utrecht zijn twee crisisdiensten GGZ: Altrecht voor de westkant en GGZ 
Centraal (binnenkort Symfora) voor de oostkant. 

Midden Nederland 
Politie-eenheid Midden Nederland omvat de provincie Utrecht, Flevoland en Gooi & 
Vechtstreek. 
Daarbinnen omvat Politiedistrict Utrecht Oost de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, 
Bunschoten-Spakenburg, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist. 

Communicatie 
Het is belangrijk dat iedereen in de regio Amersfoort goede zorg en ondersteuning krijgt, 
waarbij niemand tussen wal en schip valt. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen 
met psychische problemen, psychiatrische aandoeningen of andere problemen verward raken. 
Waar risico's voor hun omgeving kunnen ontstaan willen we zoveel mogelijk veiligheid bieden. 
Daarom werken we met cliënten, hun naasten, zorgverzekeraar, aanbieders van ondersteuning 
en GGZ zorg, de veiligheidsketen en de gemeenten in de regio Amersfoort vanuit een gedeelde 
visie aan: 
1. een goede preventieve structuur voor mensen met psychiatrische problemen 
2. een sluitende aanpak tot stand brengen voor ondersteuning van mensen met verward 

gedrag 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bouwstenen en ondersteuning van het landelijke 
schakelteam mensen met verward gedrag en de aanbevelingen van zoals die zijn ontwikkeld 
door de taskforce EPA. 

Bij lage(n) 
Niet van toepassing 
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