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Verwarde personen zijn op zichzelf geen apart aandachtsgebied van de politie, maar van de 
geestelijke gezondheidszorg. Toch heeft de politie regelmatig met verwarde personen te maken 
vanwege problemen die zij veroorzaken. Zo kunnen mensen met psychische problemen verbaal 
of fysiek gewelddadig zijn. Soms escaleren de contacten tussen politiefunctionarissen en ver-
warde personen en ontstaat er een conflict dat goed afgehandeld dient te worden.
Een goede omgang met deze risicogroep, die onverwacht kan reageren, is van groot belang 
voor de veiligheid van politie, verwarde personen zelf en samenleving. De goede omgang vergt 
een alerte houding en een goede voorbereiding. Met name in de voorbereiding van agenten is 
het belangrijk om te kijken of er verdere verbeteringen mogelijk zijn.  

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

‘Hoe gaat de basispolitiezorg in Amsterdam om met verwarde personen?’ 

Deze hoofdvraag is opgedeeld in een aantal subvragen op het gebied van type verwarde per-
sonen, acties van de politie richting verwarde personen, samenwerking met andere instanties, 
visies op de problematiek van verwarde personen en leermomenten. 

Methode van onderzoek
Om een beeld te schetsen van de omgang van de politie met verwarde personen is naast een 

verkenning van de literatuur en beleidsdocumenten gekeken hoe de Amsterdamse politie 
te werk gaat. Dit heeft tijdens observaties en interviews in totaal 88 casus opgeleverd waar-
uit de omgang van de politie met deze doelgroep blijkt. Ook is een nadere analyse uitgevoerd 
van politieregistraties uit 2010, 2011 en 2012 die betrekking hebben op verwarde personen in 
Amsterdam.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• De Amsterdamse politie is in de meeste gevallen goed is ingespeeld op de omgang met ver-

warde personen. Deels komt dit voort uit de samenwerking met hulpverlenende instanties, 
met name de GGD. Zowel in acute situaties als bij huisbezoeken resulteert dit in een soepele 
overdracht van de verwarde persoon. 

• Het voorgaande neemt niet weg, dat er soms incidenten met verwarde personen voorkomen 
die de veiligheid van politiefunctionarissen kunnen bedreigen. Deels ligt dit aan de soms sum-
miere informatie die vooraf over de verwarde persoon bekend is, deels komt dit voort uit de 
interactie die tussen verwarde persoon en politiefunctionaris bestaat.

• In het onderzoek wordt een praktische typering van verwarde personen gegeven waarmee de 
politie op straat geconfronteerd kan worden.

• Het onderzoek resulteert in suggesties voor de verdere verbetering van de omgang met ver-
warde personen door de politie. 

• Met name het inwinnen van informatie na een melding kan beter, zodat agenten een volgende 
keer beter voorbereid ter plaatse komen. 

• Ook kan meer gebruik gemaakt en geleerd worden van casusmateriaal over de omgang met 
verwarde mensen.

• Ten slotte is de politieopleiding te optimaliseren door meer aandacht te besteden aan het uit-
breiden van het handelingsrepertoire van agenten op basis van verschillende uitingsvormen 
van psychische problemen.

Meer informatie
Jos Kuppens (Bureau Beke) T 026-44 38 619

Download de pdf Bestel de publicatie

http://www.beke.nl/doc/2015/PK71.pdf
http://www.beke.nl/publicaties/met-fluwelen-handschoenen-
mailto:j.kuppens%40beke.nl?subject=VlotBekeken%2032%20Met%20fluwelen%20handschoenen?
http://twitter.com/#!/BureauBeke
http://www.beke.nl
http://www.beke.nl

