
Training meldingen personen met verward gedrag: 
Belangrijkste ontwikkelingen en oefenen met inzet 
acute ggz en gemeente / GGD meldfuncties
Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor professionals die meer informatie willen over 
wat zij kunnen verwachten van de acute ggz en de gemeente / GGD 
meldfunctie. De training biedt de mogelijkheid om op basis van concrete 
casussen te oefenen met het inzetten van de acute ggz en de gemeente / 
GGD meldfunctie.

Wat is de inhoud van de training?
Deel 1: De training start met een presentatie van de belangrijkste 
landelijke ontwikkelingen in de psychiatrische en psychosociale zorg 
voor mensen met verward gedrag. We gaan hierbij in ieder geval in op 
de ontwikkelingen om de behandeling van meldingen van personen met 
verward gedrag te verbeteren. De onderwerpen waar we daarnaast op 
ingaan, laten we afhangen van de behoeften van de aanvrager van de 
training. 

Deel 2: Vervolgens oefenen we met de deelnemers met behulp van een 
‘stem-app’ met concrete casussen. Deelnemers kunnen steeds stemmen 
of zij de acute ggz of de gemeente / GGD meldfunctie in zouden 
schakelen. De stemresultaten worden na iedere stemming direct 
zichtbaar, waardoor tussen de deelnemers gesprek kan plaatsvinden op 
basis van welke signalen zij de inschatting maakten. Dit maakt voor 
deelnemers het onderscheid tussen de acute ggz en de gemeente / GGD 
meldfunctie helder en biedt ze handvatten om in de praktijk de juiste 
meldfunctie in te schakelen. 

Hoeveel tijd neemt de training in beslag?
De training duurt een dagdeel (3 tot 4 uur). De exacte duur van de 
training stemmen we af op de wensen van de aanvrager van de training.

Op welke bronnen is de training gebaseerd?
De training is onder andere gebaseerd op de volgende bronnen:
• Generieke module acute psychiatrie
• Ggz-triagewijzer
• Voorlopig model melding 
• Toolkits Voorlopig model melding
• Trainingen politie en ambulancezorg Meldingen verward gedrag

Wat zijn leerdoelen van de training voor gemeentelijke teams?
De training biedt handvatten om sneller de juiste hulp in te zetten bij 
mensen met verward gedrag. Dit sluit aan bij de signaleringsfunctie van 
gemeentelijke teams; de teams krijgen meer handvatten om in te 
schatten of doorverwijzing naar andere zorg nodig is. De teams krijgen 
onder andere duidelijkheid over wanneer inschakeling van of overleg 
met de acute ggz nodig is en wat zij van de acute ggz kunnen 
verwachten. Zij kunnen daarnaast cliënten en naasten uitleggen 
wanneer zij de gemeente / GGD meldfunctie kunnen bellen, zodat 
zorgverlening ook buiten kantooruren bereikbaar is en escalatie buiten 
kantooruren voorkomen kan worden. 

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over de training, de trainers (o.a. recensies) of de 
financiering vanuit ZonMw kunt u contact opnemen met Geraline 
Boonzaaijer: 06-34944478, Geraline.Boonzaaijer@sirm.nl. 
Voor meer informatie over SiRM, zie www.sirm.nl. 


