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Wettelijke context 

• Art. 14 WPA: Bij het vervullen van hun 
opdrachten van bestuurlijke politie, zien de 
[politiediensten] toe op de handhaving van de 
openbare orde met inbegrip van de naleving van 
de politiewetten en -verordeningen, de 
voorkoming van misdrijven en de bescherming 
van personen en goederen. Zij verlenen tevens 
bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert. 

 

  

 



Wettelijke context 

• Art 18 WPA: de politiediensten houden 
toezicht op de geesteszieken die hun 
gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar 
brengen of die een ernstige bedreiging 
vormen voor het leven en de lichamelijke 
integriteit van anderen.  Zij beletten dat zij 
ronddwalen, vatten hen en lichten 
onmiddellijk de procureur des Konings  in (W 
1998 - 12-07/31 art 174) 

 



de politie-interventie 

 

• Dringend / niet-dringend (?) 

 

• Noodlijn / Wijkpolitie  

 
  

 

 



de politie-interventie 

• enerzijds tussenkomsten in situaties zonder 
voorkennis van de aanwezigheid van een 
persoon met psychische noden. 

 

• anderzijds tussenkomsten in situaties met 
voorkennis van de aanwezigheid van een 
persoon met psychische noden. 

 



Situation before 

De politionele zwart-wit-interventieafhandeling: 

• Als politie binnen haar bvh interveniëren ( praten, 
bemiddelen, gemoederen bedaren…) en 
afhandelen zonder  doorverwijzing 

• Zich beroepen op een medisch expert 
(ziekenhuis) zonder dwingende opname. 

• Als politie interveniëren, inschatting maken van 
de acute noden, het parket informeren over de 
situatie, stappen ondernemen naar overbrenging 
toe als parket beslist tot dringende collocatie. 

 

 



Politionele procedure 
 
 

• Ambtshalve 
 
– Interventie / lopend dossier 

 
– Consultatie Upsie 

 
– Result diagnose (geen / vrijwillige / gedwongen 

opname) 
 
 
 

  



Politionele procedure 

• Op verzoek van het parket (KS) 
– Kantschrift / parket-opdracht 

 

– Ophalen van de patiënt 

 

– Overbrenging Upsie 

 

– Diagnosestelling  

 



Knelpunten (5) 
 

1. Tijdspanne tussen oproep, 1e interventie en 
eerste consultatie van de persoon bij een arts 
+ arts heeft niet steeds een juist beeld op de 
totale context waar politie diende in te 
interveniëren, 

  

 



Knelpunten 

 

2.  Zicht op crisissituatie, maar niet op de: 

      - medische achtergrond 

      - lopende trajecten 

      - omkadering (familie, kennissen…) 

Gemis aan informatie-uitwisseling 

 



Knelpunten 

3. Oproep naar en tussenkomsten door politie 
 vaak voor andere redenen dan voor 
 psychische toestand, 

 (weliswaar kan de psychische toestand de 
  aanleiding zijn en de vraag om aanpak) 

 

Politie heeft geen enkele medische bevoegdheid 

 



Knelpunten 

4. Typica politie-interventies: 

 - zorgweigeraars  

 - geen zorgomkadering (gezin, familie,  
    kennissen….) 

 - geen of geen vaste huisarts 



Knelpunten 

5. Medewerking huisarts 

 - opstart niet-dringende procedure 

 - opstellen omstandig medisch verslag 

 - deskundigheid 

 - beroepsgeheim 

 - patiëntbinding 

 



Samenwerkingsakkoord 

• Politionele toegang tot de zgn GRIJZE zone 

• Antwoord op de need-to-know-vragen 

• Breder gamma aanpak crisisaanpak 

• Tussenoplossingen zoals ambulante zorg: 

– Opstart 

– Verderzetting 

– heractivatie  



Samenwerkingsakkoord 

• Betere informatiepositie van de politie 

– Bij crisissituaties 

– adhv crisiskaart 

– Via huisarts / wachtarts 

 

 

 



Samenwerkingsakkoord 

• Bij gebrek aan medische informatie, op zoek 
naar meer informatie:  
– via de dienst Zonale Sturing,  

– contactname het MCT,  

– MCT-database antwoord op de need-to-know-
vragen 

– een aantal informaties mbt eerdere 
tussenkomsten kan  aftoetsen en  

– een medisch advies kan formuleren of oordeelt de 
patiënt te onderzoeken.  

 



Samenwerkingsakkoord 

 

• Hierdoor krijgt de politie zicht op de situatie 
en kan zij het parket concreter inlichten met 
het oog op een beslissing tot dringende 
collocatie.    

 



Samenwerkingsakkoord 

• Meer oog voor de ambulante aanpak 

 

• Minder gedwongen opnames 

 

• Efficiëntere politie-inzet  


