
Personen met verward gedrag in Weert 

 

Crisisdienst GGZ  
Uitvoering: Vincent van Gogh 
Regio:  Weert Nederweert 
Bereikbaar: 08.30 tot 17.00 uur ma-vrij 

Uitvoering: MET ggz 
Regio:  Weert Nederweert 
Bereikbaar: 17.00 uur tot 08.30 uur ma-vrij en in het weekend 

Wanneer iemand dringende hulp nodig heeft vanwege ernstige psychische of psychiatrische 
klachten, kan via de huisarts of politie de crisisdienst ingeschakeld worden. Het gaat dan om acute 
situaties waarbij iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.  Het telefoonnummer is 
bekend bij de huisarts en politie.  

 

Advies- en meldpunt personen met verward gedrag 
Uitvoering: Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 
tel.:   088-6560696 
email:  meldpuntverwardepersonen@amwml.nl 
regio:  Midden-Limburg 
bereikbaar: 08.30 tot 17.00 uur 
 
Voor niet-acute hulpvragen of advieswensen over adequate hulp en zorg voor personen met 
verward gedrag ( bijv. als gevolg van GGZ-problematiek, dementie, lvb, verslaving, psychosociaal).  
Er is geen sprake van een acute noodsituatie, de veiligheid ( van personen of omgeving) is niet in het 
geding, er is géén directe professionele inzet nodig, concreet hulp- of zorgaanbod kan wachten tot 
(minimaal) de eerstvolgende werkdag.  
Medewerkers van het advies- en meldpunt kunnen de vraag verhelderen, advies geven aan de 
melder/professional en de juiste hulpverlening inschakelen die de vraag overneemt.  

 

Bereikbaarheidsdienst Algemeen Maatschappelijk Werk 
Uitvoering: Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 
tel.:   088-6560600 
regio:  Midden-Limburg 
bereikbaar: buiten kantoortijden 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar voor 
spoedeisende gevallen, wanneer er sprake is van psychosociale problematiek. De medewerker van 
het Algemeen Maatschappelijk Werk kan de betrokkene dan te woord staan en adviezen geven. De 
volgende dag kunnen deze casussen opgepakt worden als een regulier traject. 

 

 

 



Herstelhuis  
Uitvoering: Zelfregiecentrum Weert 
Adres:  Wilhelminasingel 4-4a in Weert 
Tel.:   0495-585672 
Email:  herstelhuisweert@zelfregiecentrum.nl 
Regio:  Midden-Limburg 
Bereikbaar: 12.00-20.00 uur ma-zo 
 

Het Herstelhuis is een voorziening waar inwoners terecht kunnen die psychisch kwetsbaar zijn en die 
op zoek zijn naar persoonlijk herstel, rust en stabiliteit. Het Herstelhuis wordt gerund door 
ervaringsdeskundigen en zij bieden de gasten ondersteuning bij hun herstel. Door inwoners de 
mogelijkheid te geven om tijdelijk (max. 14 dagen) in het Herstelhuis te verblijven kan voorkomen 
worden dat mensen in een psychische crisis terecht komen. De huisarts/praktijkondersteuner kan 
iemand verwijzen naar het Herstelhuis maar het is belangrijk dat iemand hier ook zelf bewust voor 
kiest.  

 

Wet verplichte ggz (vervanger van de Wet BOPZ) 
Uitvoering: Gemeente Weert (Vraagwijzer) 
Adres:  Wilhelminasingel 101 in Weert 
Tel.:   0495-575000 
Email:  vraagwijzer@weert.nl 
Regio:  Weert 
Tel. bereikbaar:  08.30 – 12.30 uur ma-vrij 
Balie bereikbaar:  09.00 – 12.30 ma-do (zonder afspraak) 

Iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen en vindt dat 
iemand verplichte psychische hulp nodig heeft, kan dit melden bij de gemeente waar deze persoon 
woont. De gemeente kan op basis van een melding onderzoeken of er mogelijk verplichte ggz nodig 
is. Zo ja, dan kan de gemeente bij de Officier van Justitie een aanvraag doen om het verzoekschrift 
zorgmachtiging voor te bereiden. Voor een zorgmachtiging moet er sprake zijn van ernstig nadeel 
voor iemand zelf of zijn omgeving, veroorzaakt door een psychische stoornis en er zijn geen 
mogelijkheden meer voor vrijwillige hulp of zorg. De criteria voor verplichte ggz zijn onder de nieuwe 
wet hetzelfde als onder de wet BOPZ. 

Deze meldingsfunctie is met name in het leven geroepen voor familie en naasten die zich zorgen 
maken en verplichte ggz nodig vinden. Huisartsen en andere professionals kunnen via de reeds 
bestaande structuren de GGZ verzoeken om een aanvraag voor een zorgmachtiging in te dienen.  

Meer informatie via https://www.dwangindezorg.nl/wvggz 

 

Wet Zorg en Dwang 

Is er sprake van dementie, een andere vorm van psychogeriatrie of een verstandelijke beperking en 
verplichte zorg zou noodzakelijk zijn. Dan kan er contact opgenomen worden met de betrokken 
zorgaanbieder of het CIZ voor hulp op basis van de Wet Zorg en Dwang.  

Meer informatie via https://www.dwangindezorg.nl/wzd 



 

 

 

 

 


