
Het project Street-triage Twente is mede mogelijk gemaakt door:

Jeroen Traas (divisiemanager spoedeisende GGZ Dimence)

Street-triage Twente



• Manager bedrijfsvoering divisie spoedeisende GGZ Dimence

• j.traas@dimence.nl

Disclaimer:

• Geen commercieel belang

• Projectverantwoordelijke Street-triage Twente

• Subsidie Zon-Mw

• Delen van informatie als onderdeel van toegekende subsidie

mailto:j.traas@dimence.nl


Street-triage Twente





• Politie gebruikt code E33 voor ‘overlast verward persoon’

• Deze code is, net als het begrip ‘verward persoon’ niet eenduidig

• In de afgelopen jaren een forse toename E33-meldingen



2011 → 837
2017 → 2239













Dynamiek in de keten

• Politie neemt stelling
• We gaan niet meer vervoeren

• We zijn hier niet voor opgeleid

• We zijn er voor de veiligheid

• Huisartsen signaleren meer verwarde burgers
• We willen sneller geholpen worden

• Rol gemeenten?
• Keten ‘verwarde personen’

• Wie is verantwoordelijk bij crisis?

• Wat kunnen we leren van buitenland?
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Niet criminaliseren…
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Niet psychiatriseren…
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Maar integreren…!!!



Street-triage

Een politieagent, sociaal 
psychiatrisch 
verpleegkundige en 
ambulanceverpleegkundige 
gaan samen op pad naar 
meldingen “overlast verward 
persoon”



Praktische uitvoering

• 365 dagen van 15.00 – 23.00 uur

• Oproepbaar via meldkamer

• Mag rijden met signalen

• Korte aanrijtijd

• Nadruk op ‘triage on the spot’ en zorgen voor 
doorgeleiding

• Twee varianten toetsen in pilotjaar 2019



Street-triage ‘raakt’ meerdere bouwstenen en is méér dan een vervoersoplossing



Street-triage Twente

Betrokken partijen
• 14 Twentse 

gemeenten 
(Directeur Publieke 
Gezondheid (DPG) 
als bestuurlijk 
aanspreekpunt 
vanuit project)

• Politie
• GGZ (Mediant en 

Dimence)
• Ambulance Oost
• Menzis
• Bureau Acute Zorg 

Euregio

Organisatie
• ZonMw-project 

(monitoring op 
afstand)

• Stuurgroep en 
projectgroep 
(inclusief gemeenten 
en ervaringskennis)

• Datacollectie en 
data-analyse m.m.v. 
Bureau Acute Zorg

Financiering
• Ca. € 400.000 voor een 

pilot van 1 jaar
• ZonMw
• Gemeenten
• Politie
• Menzis













Resultaten en continuïteit…..

• Politie: afhandelingstijd van 4 uur naar 1 uur en 
20 minuten per casus

• Minder (bijna geen) mensen in de cel

• Verbeterde samenwerking

• Verwarde burgers sneller en beter geholpen

• Momenteel op bestuurlijke tafels voor wat 
betreft continuering in 2020




