GRIP OP VERWARDHEID

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak
wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening.
Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker
leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot
verward gedrag. Deze mensen met een beperking worden niet altijd goed begrepen, of
zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.
Een sluitende aanpak rondom verward gedrag komt alleen tot stand vanuit lokale
samenwerking. Daarom is MEE met verschillende gemeenten een traject aangegaan in
het kader van preventie en signalering van verward gedrag. Door het kennisniveau en de
handelingsvaardigheid van mensen die in aanraking komen met verwarde personen
(zoals (zorg)professionals, loketmedewerkers van de gemeente en naast betrokkenen)
te vergroten door middel trainingen. Dit kan eraan bijdragen dat situaties minder snel
escaleren. En dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden
bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Resultaten Grip op verwardheid 2019 (steekproef, n=38)

Bij 87% van de deelnemers voldeed de training aan diens verwachting
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kwaliteit van de trainers kreeg het cijfer 7,9 (gem.)
inzet van ervaringsdeskundigen werd beoordeeld met een 8,5 (gem.)
organisatie van de training gaven de deelnemers een 7,5 (gem.)
locatie van de training kreeg het cijfer 7,6 (gem.)
werkvormen van de training werden beoordeeld met 7,5 (gem.)
duur van de training gaven de deelnemers een 7,2 (gem.)

WAARDERING
In totaal waardeerden de deelnemers de training met het cijfer
7,6 (gem.)
De mate waarin de deelnemers de training zouden aanbevelen bij
een vriend of collega kreeg een 7,1 (gem.)

RESULTAAT
Bij 84% van de professionals en vrijwilligers zijn kennis en vaardigheden
verbeterd door deelname aan de training

Training met behulp van een ervaringsdeskundige, had ik zelf veel aan.
Vooral de toepassing, het in contact komen met mensen met een niet-zichtbare
beperking vond ik erg boeiend.
Het heeft mijn ogen op diverse manieren geopend.
Je wordt bewust van je eigen handelen en hoe je dit kan verbeteren.
Ik kan het iedereen aanraden. De informatie die je krijgt kan je op zoveel manieren
gebruiken in het dagelijks leven.

Literacy rate by country based on a research in 2010.

