
 

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS, Ministerie van V&J, GGZ Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverze-

keraars Nederland.  Zie ook de website van continuïteit van zorg of mail naar t.koster@minvenj.nl of mves@ggznederland.nl 

Het programma Continuïteit van Zorg werkt aan passende en aansluitende zorg voor cliënten na afloop van een periode in de 

forensische zorg en/of detentie door verbetering van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere zorg. De looptijd 

van het landelijk programma is van 1-1-2016 t/m 1-7-2017. In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de inhoud, de 

voortgang en de resultaten van het programma.   
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1. HANDREIKING 

De handreiking is een soort routekaart op individueel cliëntni-

veau voor stelseloverstijgende zorg. De handreiking wordt 

opgeleverd in augustus 2016.  Lees verder op pagina 2. 

Begin 2017 wordt ook het organiseren van een goed werkend 

regionaal beleidsoverleg toegevoegd aan de handreiking. Als u 

daar suggesties voor heeft, dan horen we die graag.  

2. MONITOR OMVANG VAN DOELGROEP  

Cijfers over instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten 

uit de forensische zorg naar de reguliere zorg. Bureau IVZ 

voert dit onderzoek in opdracht van continuïteit van zorg uit.  

Oplevering van de quickscan: oktober 2016. Lees verder op 

pagina 2. 

3. ADVIES OVER DE BEKOSTIGING  

Aan het advies over bekostiging en regelgeving van stel-

seloverstijgende zorg wordt nog hard gewerkt. Het concept 

advies wordt in oktober 2016 aan de werkgroep continuïteit 

van zorg voorgelegd. Daarna kunt u er in deze nieuwsbrief 

meer over lezen. 

4. ZORGINTENSITEIT vs BEVEILIGINGSNIVEAU 

Bureau Andersson Elffers Felix voert het ‘onderzoek zorgin-

tensiteit versus beveiligingsniveau’ uit. Het onderzoek gaat oa. 

over de belemmeringen om de continuïteit van zorg aan per-

sonen met agressief en/of gevaarlijk gedrag te bieden. In okto-

ber 2016 wordt de eerste quickscan opgeleverd. Het eindre-

sultaat volgt in januari 2017.  

5. INDICATIESTELLING 

Hoe kan gedurende de eerste 90 dagen van overname van de 

zorg tussen ketenpartners de verwijzing / indicatie gebruikt 

worden. En welk gedachtegoed uit het rapport ‘Rake Vlakken’ 

kan in de praktijk van de spotlightregio’s worden getoetst. 

Hierbij is aandacht voor de professionele indicatiestelling op 

casus niveau en voor de meer beleidsmatige aspecten binnen 

de regio. 

SPOTLIGHTREGIO’S 

Het programma werkt met twee spotlightregio’s die zeer verschil-

lend van aard zijn. De regio’s zijn gesitueerd rond veiligheidshuizen 

in Oost-Nederland en Rotterdam. In de onderzoeken zullen zoge-

naamde volgregio’s benaderd worden, om de resultaten uit de spot-

lightregio’s te valideren. In een volgende nieuwsbrief meer uit de 

praktijk van de spotlightregio’s 

http://www.continuiteitvanzorg.nl
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1. HANDREIKING 

De  handreiking is samen met mensen uit het werkveld in de 

werkgroep van het programma continuïteit van zorg 

‘geschreven’. Ook mensen uit de verdiepingsregio’s van het 

programma verwarde personen hebben er aanvullingen op 

gegeven. Het is een soort routekaart geworden.  

Vertrekpunt is de zorgbehoefte van de cliënt, wiens strafrech-

telijke titelperiode is afgelopen, maar die nog wel behandeling 

of begeleiding nodig heeft. Wat is dan nodig om de volgende 

stappen goed en tijdig te zetten. Hoe is de verwijzing of de 

indicatiestelling geregeld, onder welk wettelijk kader valt dat, 

wie betaalt, wie neemt regie etc. Antwoorden op veel van 

deze vragen staan in de handreiking die in augustus 2016 

wordt opgeleverd (alleen in digitale vorm). De professionals 

kunnen de handreiking toepassen op casusniveau. Begin 2017 

kan de handreiking worden aangevuld met praktijkervaringen 

en volgt een aanvulling op beleidsniveau voor de borging van 

de ketenafspraken op regionaal niveau. 

 

 

 

 

2. MONITOR OMVANG VAN DOELGROEP  

Alle aanbieders in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de 

maatschappelijke opvang, de forensische zorg, de ggz en ver-

slavingszorg hebben in juli een enquête ontvangen van IVZ. 

IVZ doet in opdracht van continuïteit van zorg een herhaling 

van de monitor die vorig jaar door significant is uitgevoerd. 

Het levert cijfers op over instroom, doorstroom en uit-

stroom van cliënten uit de forensische zorg naar de reguliere 

zorg.   

U kunt nog tot eind augustus uw enquêteresultaten aanleve-

ren bij IVZ op mailadres: cvz@sivz.nl  Oplevering van de re-

sultaten volgen in een quickscan in oktober 2016. 

Om niet elk jaar een separate uitvraag te doen naar deze cij-

fers zal IVZ ook advies geven een over structurele dataverza-

meling. Dat advies volgt begin 2017.   
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