Beste netwerkpartners,
Het aantal mensen met dementie neemt toe. En mensen met dementie wonen langer
thuis. Daarmee komt het steeds vaker voor dat mensen met dementie op straat dwalen
en de weg niet meer weten. Soms komen meldingen hiervan bij de politie terecht. Het is
dan belangrijk dat de politie adequaat en passend handelt.
Ten behoeve hiervan hebben de politie in de Achterhoek, het Netwerk Dementie Oost
Achterhoek en het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek afspraken
gemaakt om preventief personen met (potentieel) dwaalgedrag aan te kunnen melden bij
de politie. Zo zijn deze personen bekend bij de politie. De politie weet dan hoe zij bij een
melding de persoon het beste kunnen benaderen en waar en bij wie zij de persoon snel
en veilig kunnen onderbrengen.
Hierbij informeren wij jullie over dit initiatief. Wij willen jullie vragen om professionals
binnen jullie organisatie die in contact komen met thuiswonende mensen met dementie
er over op de hoogte te stellen.
Aanmelding verwarde personen met dementie bij politie
Doelen:





Adequaat en passend handelen door de politie bij een incident waarbij sprake is
dwaalgedrag door dementie.
Een dwaling waarbij de politie wordt ingeschakeld is een ingrijpende gebeurtenis
voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Dit is nog veel sterker als de
politie urenlang met een persoon moet rondrijden. Of als de persoon zelfs naar
het politiebureau moet worden gebracht omdat het adres van de persoon niet
bekend is. Met deze aanmeldprocedure kan dit worden voorkomen.
Vergroten van de meldingsbereidheid.
Ontzorgen van de politie bij meldingen van verward gedrag.

De procedure in het kort:
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Indien er (potentieel) dwaalgedrag is bij een persoon met dementie, kan de
zorgverlener de persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger 1 informeren
over de mogelijkheid de persoon aan te melden bij de politie en wijzen op het
aanmeldformulier.
Indien de persoon met dementie en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger de
persoon wenst aan te melden, dan neemt de zorgverlener altijd contact op met
een trajectbegeleider, ook als nog geen trajectbegeleider betrokken is2. Dit kan
via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen (085 – 485 75 80). Mantelzorgers kunnen
ook zelf contact opnemen met de helpdesk.

In de procedure en het aanmeldformulier is toegelicht wat de wettelijk vertegenwoordiger is.
Voor deze werkwijze is op voorstel van de politie gekozen, om het aantal betrokken contactpersonen met de
politie beperkt te houden.
2







De zorgverlener en trajectbegeleider overleggen wie het aanmeldformulier invult.
Dit kan gedaan worden door de persoon met dementie en zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger zelf, met hulp van de zorgverlener en/of met hulp van de
trajectbegeleider.
Als het aanmeldformulier is ingevuld, stuurt de trajectbegeleider het formulier (via
veilige mail) naar de politie.
De politie houdt een apart dossier bij voor de aangemelde personen.
De politie en een vertegenwoordiger uit het team van trajectbegeleiders in de
Achterhoek evalueren de procedure jaarlijks.

Zorgvuldige gegevensuitwisseling:
Het aanmeldformulier en de procedure zijn beoordeeld en goedgekeurd door zowel de
privacyfunctionaris en juridisch adviseur van de politie als een specialist
informatiebeveiliging en privacy vanuit de netwerken.

Tot slot
Hoewel niet de verwachting is dat het om veel gevallen gaat, zijn bij elke dwaling alle
betrokken erbij gebaat als de persoon met dementie zo snel en passend mogelijk wordt
geholpen. Deze werkwijze draagt zowel bij aan het zo veilig mogelijk zelfstandig wonen
van de persoon met dementie als aan effectieve inzet van de politie.
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