
 
Motie  Een Psycholance voor verwarde personen in Haarlem 
  
Gemeenteraad over de kadernota op 09072018 
 
( eerder: De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
 In beraadslaging over de Kadernota 2017) 
 
Wetende dat:  
 

 De Amsterdamse 'psycholance' - een aangepaste ambulance die 24 uur per dag 
ernstig verwarden naar de noodopvang kan brengen - een effectief middel blijkt 
voor verwarde mensen op straat 

 
 Dit bleek uit de evaluatie van de pilot van het zorgvoertuig in Amsterdam. De 

psycholance rijdt hier sinds twee jaar als enige in Nederland. 
 

 De evaluatie wijst uit dat de psycholance zo'n tachtig procent van de meldingen 
over verwarde personen kan worden afgehandeld zonder tussenkomst van 
politie. Amsterdamse wijkagenten trokken in 2014 aan de bel omdat zij te veel 
van hun tijd kwijt zouden zijn aan het opvangen en vervoeren van psychisch 
verwarden. 
 

 Veel andere Nederlandse steden nu ook een psycholance willen. Buiten de 4 grote 
steden er andere pilotvormen als alternatief op de psycholance zijn zoals Quick 
Responder en de 'GGZ-vervoersdienst. 
(https://www.trouw.nl/samenleving/gemeenten-politie-moet-verwarde-
personen-blijven-vervoeren~aa67e623/ ) 
 

 Die wens des te prangender is, omdat de politie per 1 januari van dit jaar 
landelijk heeft aangegeven te willen ophouden met het vervoeren van verwarde 
mensen.  
 

 Mensen met zulk gedrag zijn een groeiend probleem in Nederland zijn.  
 

 De politie meldt in de laatste vijf jaar een stijging van het aantal registraties met 
65 procent tot 66.000 gevallen.  
 

 Mensen die een verward persoon op straat zien, bellen vaak de politie uit vrees 
voor verstoring van de openbare orde. 

 
 

http://www.parool.nl/binnenland/ernstig-verwarden-straks-met-de-psycholance-naar-noodopvang~a3585872/
http://www.parool.nl/amsterdam/toename-ernstig-verwarden-vraagt-om-betere-gezamenlijke-aanpak~a3767920/
https://www.trouw.nl/samenleving/gemeenten-politie-moet-verwarde-personen-blijven-vervoeren~aa67e623/
https://www.trouw.nl/samenleving/gemeenten-politie-moet-verwarde-personen-blijven-vervoeren~aa67e623/
http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-krijgt-aanjaagteam-voor-verwarde-personen~a4388241/


 

Verzoekt het college 

Te onderzoeken of de psycholance ook ingezet kan worden voor acute geriatrische problemen 

bij ouderen. En een update te geven hoe problemen met personen met verward gedrag worden 

opgelost  

En gaat over tot de orde van de dag 


