
Zorg en Veiligheid 

in Balans



Zorg in relatie tot 

veiligheidsthema’s 

Seneca-congres

2021



Inleiding
• Veiligheidsincidenten met een zorgcomponent: trend of inzicht ?

• Zorgelijke ontwikkeling en waar gaat de aandacht naar toe? 

• Pleidooi voor versterking van & intensivering tussen de verschillende domeinen.

Presentatie op basis van politiepraktijk

• Personen zijn meestal eerder in beeld. 
• Na incident rijst de vraag ‘had dit niet kunnen worden voorkomen’?

• Naast de op zichzelf staande incidenten, vaak ook overlap met:
1. Criminaliteit

2. Terrorisme

3. Asielproblematiek

4. Familieproblematiek

5. Maatschappelijk ongenoegen/anti-instituties



Criminaliteit

• LVB-ers gemiddeld vaker in aanraking met justitie
• LVB Risico-factor voor crimineel gedrag

• Extra kwetsbaar (minder zelfcontrole, zelfvertrouwen, empathie)

• Niet goed kunnen inschatten van risico’s

• Schatting 30-40% in detentie is LVB

• Multi-probleemgezinnen

• Liquidaties, verminkingen, bedreigingen

• Dader en slachtoffer 



Terrorisme
• Religieuze waanbeelden of ideologisch motief?

• Gökmen T. → tramaanslag Utrecht

• Malek F. → aanslag Bevrijdingsdag Den Haag

• M.A. → aanslag ambassade Saoedi-Arabië Den Haag

• Hardi N. → Leider Arnhemse terrorismecel plande aanslag evenement

• Allemaal eerder in beeld

Cijfers:

• 28% uitreizigers kampte met GGZ-problemen

• 25% jihadistische aanslagen 2019-2020 in Europa 

door personen met psychische problemen



Asielzoekers
• Culturele verschillen

• Getraumatiseerd & PTSS

• Wanhoop en uitzichtloosheid

• Gedesillusioneerd

• Religieuze beleving

• Tussen ‘wal en schip’ 



Familieproblematiek

• Talrijke incidenten

• Talrijke factoren

• Familieleden voelen zich vaak niet gehoord

• Vechtscheidingen



Maatschappelijk ongenoegen/anti-instituties
• Team Dreigings Management (TDM): houdt zich dagelijks bezig met inschatten en in 

kaart brengen van dreiging door (75-100) Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE)

• Alle PGE TDM-subjecten psychische problemen

• Echter ‘slechts’ 51% onder behandeling → veel zorgmijders

• Strafrechtelijke aanpak in deze categorie zelden succes

→ multidisciplinaire aanpak

• Afgelopen jaar 68% van PGE incidenten veroorzaakt waarbij politie-inzet nodig was

• Risico’s die van PGE uitgaan vaak vele malen hoger voor eigen omgeving dan voor 
subject van dreiging

• Bredere gevolgen: polarisatie en radicalisering & dreiging tegen personen





Food for Thought
• Het Strafrecht is uitgeput

• Repressie verergert de problematiek 

• Zorg-en Veiligheidshuizen beperkt (vooral veiligheid, Top X)

• Perverse financieringsprikkels 

• Blokkades bij informatie-uitwisseling 

• Belang van de ACE-studies (Felliti, 1998) onvoldoende onderkend

• Schotten in de zorg (MPU van het UMCG)

• Grenzen aan de ambulantisering

• Patiënt-belang versus maatschappelijk belang 

• Waardering voor repressie is groter dan voor preventie   


