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Achtergrond

• Landelijke toename van E-33 meldingen

• Veelal geen strafbare feiten maar een zorgvraag

• Een relatief kleine groep met problemen op het
snijvlak van zorg en veiligheid

• Een grote impact op de directe omgeving en
samenleving

• Betere samenwerking tussen veiligheid en zorg

• Zo snel mogelijk organiseren van passende
opvang, zorg en ondersteuning

Wijk-G G D

• In Amsterdam (‘92) ontstaan
vanuit de behoefte aan
wijkgerichte professional

• Sinds 2015 zijn er in Vught
ook wijk-GGD’ers actief

• In 2017-2018 zijn 13
proefgemeenten gestart en
in 2018-2019 zijn nog eens
24 gemeenten gevolgd



De wijk-GGD Profiel

• Op laagdrempelige wijze contact maken 
volgens de presentiebenadering

• Situatie vanuit psychiatrisch én somatisch 
perspectief beoordelen en 
procesinterventies doen

• Proactief, onderzoeken en verder kijken 
dan alleen de vraag of individueel probleem 

• Uitgebreide kennis van het complexe 
zorgland-schap, het aanbod en geldende 
afspraken en kan hierin navigeren om 
passende zorg voor zorgmissers en 
zorgmijders te organiseren 

• Middels een grensoverschrijdende aanpak,  
flexibiliteit en creativiteit oplossingen bedenken 
buiten de gebaande paden

• Preventief, proactief en outreachend verbindingen 
in  het brede domein van welzijn, zorg en 
veiligheid leggen

• Op informele wijze ondersteuning aan 
ketenpartners bieden, aanspreken op gemaakte 
afspraken en onderliggende belangen herkennen 
en bespreekbaar maken



De wijk-GGD Kerntaken

• Aanvullen van betrokken 
professionals vanuit 
omgevingsperspectief

• Toeleiden naar passende 
opvang, hulp en 
ondersteuning

• Investeren in contact en 
verleiden tot zorg

• Op gang brengen van 
gestagneerde 
hulpverleningsprocessen

• Consultatie en advies voor 
professionals

• Voorlichting en psycho-
educatie problematiek en 
handelingsperspectief

• Preventie en 
vroegsignalering

• Inventariseren van 
zorgen en hulpvraag of 
hulpvragen

• Procesregie wanneer 
nodig



Verbinders

Apotheek

Buren

Wijkteam Gemeenten

Huisartsen

Supermarkt

Familie

LVB

Verslavingszorg

GGZ

Corporatie
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De dagelijkse praktijk

Mevr. J.
Leeftijd 70 jaar

• Huurwoning
• Hoort stemmen, krijgt opdrachten om zichzelf iets aan 

te doen en is angstig
• Slaapt heel slecht, eet weinig
• Belt Politie in de nacht omdat ze wordt lastig gevallen, 

vertrouwt het allemaal niet 
• Familie maakt zich grote zorgen om haar welzijn, weten 

er geen raad mee
• Heeft gereageerd op geluiden in de buurt door te 

schelden



De dagelijkse praktijk

Dhr. P.
Leeftijd 60 jaar

• Koopwoning 
• Alleenstaand; verstoorde relatie met partner die is 

vertrokken.
• Chronische psychotische kwetsbaarheid nu manifest 

in wanen gericht op buurtgenoten
• Geen zicht op ontwikkeling psychotisch gedrag
• Wijst vrijwillig behandelaanbod af
• Geen crisismaatregel
• Regelmatig contact om te verleiden tot specialistische 

zorg
• Inzet ervaringsdeskundigheid
• Contact met omgeving



De dagelijkse praktijk

Mevr. K.
Leeftijd 65 jaar
Gehuwd

• Huurwoning
• Het nodige meegemaakt in voorgeschiedenis, 

emotieregulatie problemen
• Alcoholmisbruik
• Zorgen om lichamelijke toestand
• Zorgmijdend, wil geen hulp
• Huiselijk Geweld, dreigen met geweld, 

relatieproblemen
• Nauwelijks netwerk/ steunsysteem, verbroken 

contacten
• Weinig aansluiting in de buurt



De dagelijkse praktijk

Dhr. S.
Leeftijd 60 jaar

• Koopwoning
• Overlast wegens manische ontremming en 

alcoholmisbruik/verslaving
• Politie krijgt al jarenlang overlastmeldingen
• Zorg sluit niet aan en overlast verergerd
• Opschaling Integrale Veiligheid
• Vertegenwoordiging buurtgenoten en organisatie 

Round The Table
• Overlast is getopt en contact met buurt is in herstel



De wijk-GGD’er is een onmisbare schakel die niet kijkt naar 
organisatiegrenzen of beperkingen maar kijkt wat een situatie 

nodig heeft en zich hard maakt om deze zorg en ondersteuning 
zo snel als mogelijk voor elkaar te krijgen

”

“

Het zijn toppers die hun vak verstaan. Zij ontlasten 
ons wijkagenten enorm, door casussen over te 
nemen. Hun netwerk is goud waard, binnen de 

hulpverlening

“
”



Wijk-GGD - Bijzondere Zorg
Joep Gorissen
Kirsten Peek

088 0031 101
06 86889107
06 86809306

wijkggd@ggdbzo.nl
j.gorissen@ggdbzo.nl
k.peek@ggdbzo.nl

Contactinformatie

www.ggdbzo.nl
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