




Innovatieve samenwerking tussen 

gemeente, politie, ambulancedienst en 

GGZ voor personen met (acuut) verward 

gedrag 









Politie gebruikt code E33 voor ‘overlast verward persoon’

Deze code is, net als de term ‘verward persoon’, niet 

eenduidig

In de afgelopen jaren een forse toename E33-meldingen





Regionaal onderzoek 2016
91 meldingen:



In de keten veel dynamiek……

Politie: gaan niet meer vervoeren

zijn hier niet voor opgeleid

zijn er primair voor de veiligheid

Huisartsen: signaleren meer verwarde burgers

eisen snel toegankelijke hulp

Ziekenhuizen: patiënten worden naar SEH 

gebracht, zonder somatiek, 

maar op straat laten kan ook

niet



Niet bij de GGZ

Niet bij de huisarts (huisartsenpost)

Niet op de SEH

Niet in de politie cel

Maar ook niet op straat!!!

Sociaal domein



STREET TRIAGE:

Model Engeland

• Auto met politieagent(en), 

ambulanceverpleegkundige en SPV/VS

• Reageren op E33 meldingen

• Directe triage, toeleiding passende zorg en vervoer

• Pilot van twee jaren



Waarom Street Triage in Nederland?

• GGZ deskundigheid ter plaatse (beoordeling in 

context)

• Minder stigmatiserend en traumatiserend

• Zorg op maat (niet onnodig in de cel) 

• Snelle triage / doorloop

• Veiligheid voor de hulpverlener

• Vervoersprobleem deels ondervangen

• Toevoeging WMO, sociaal domein

• Ontwikkeling samenwerking betrokken instanties
• Kostenbesparing als gevolg van efficiency



1 januari – 30 juni: Politie – SPV van GGZ – ambulanceverpleegkundige

1 juli – 31 december: Politie – SPV van GGZ; zonodig aangevuld met ambulanceverpleegkundige



1 dienst per dag  15.00 – 23.00 uur  7 dagen per week

Aangestuurd door meldkamer ambulancezorg

Verwijzing door burgers (buren, familie), politie, huisarts









A1 < 15 minuten, A2 < 30 minuten, B1 en 2 geen maximale opkomsttijd. 

Gemiddelde opkomsttijd (meldtijd tot aankomst patiënt) 28 minuten

Gemiddelde triagetijd (aankomst tot vertrek patiënt) 41 minuten 

Gemiddelde totale doorlooptijd (meldtijd tot eind rit) 1 uur en 33 minuten 





Zestien keer is de politie mee geweest bij het vervoer

Twaalf keer zijn naasten mee gereden bij het vervoer 

Achttien van de 320 personen heeft fixatie nodig gehad 
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