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In deze nieuwsbrief:

Ketenveldnorm en levensloopaanpak
Beschrijving van de doelgroep
Cliëntreis

Het is alweer even geleden dat wij onze eerste nieuwsbrief hebben doorgestuurd. Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er weer nieuwe stappen gezet in de implementatie van de

Ketenveldnorm en haar levensloopaanpak binnen onze regio. Zo deed Significant voor ons onderzoek naar de potentiële doelgroep binnen Amsterdam en ontwikkelde we een

cliëntreis, hiermee geven we inzicht in de wijze welke stappen zich binnen een casus kunnen voordoen en welke partijen dan betrokken kunnen zijn. Ook overleggen we met de

regionale projectgroep over de werkwijze rondom het aanmeldproces, een veilige wijze van informatie delen en overleggen over de financiële kaders die bij de implementatie en

uitvoering horen. 

Ketenveldnorm en levensloopaanpak 
De ketenveldnorm kwam voort uit het programma continuïteit van zorg dat liep van januari 2016 tot juni 2017. Eén van de onderdelen van dat programma was een onderzoek

naar de belemmeringen om passende zorg te bieden aan mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Uit onderzoek

bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor de psychiatrische patiënten met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende voorhanden is na afloop van de strafrechtelijke

titel. Om die reden is besloten een ketenveldnorm te ontwikkelen, die zorgverzekeraars en zorgaanbieders in staat stelt deze zorg beter te realiseren. In de Ketenveldnorm is de

levensloopaanpak uitgewerkt.  

Vanuit de pilotregio's zijn inmiddels de eerste effecten van de ketenveldnorm op casusniveau opgenomen in de maatschappelijke businesscase, deze vind je hier.  

De landelijke projectgroep ontwikkelde een factsheet van deze levensloopaanpak, zie hieronder. Hier vind je meer informatie over de achtergrond hiervan.  
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Hoewel de te leveren begeleiding en zorg binnen de huidige stelsels valt en daarom geen nieuwe elementen bevat, zal de wijze waarop dit zorgaanbod tot stand moet komen

veel inzet van partijen vragen. De implementatie van deze veldnorm vraagt namelijk dat partijen samenwerken binnen alle domeinen van de zorg, veiligheid en het sociaal

domein. Klik hier voor meer informatie.

Beschrijving van de doelgroep

We gaven met de projectgroep de doelgroepomschrijving verder vorm. De omschrijving kwam tot stand door de landelijke definitie van de doelgroep te vergelijken met de

persoonsgerichte aanpakken op vergelijkbare doelgroepen in Amsterdam Amstelland. Deze doelgroepomschrijving heeft als doel om goed te definiëren voor wie de

ketenveldnorm is in onze regio:  

Personen van 18 jaar en ouder 

Personen met psychische aandoening, NAH of LVB. 

Er is sprake van multiproblematiek waarbij het reguliere zorg niet succesvol is. 

Personen hebben recent delicten gepleegd. 

Personen zijn gevaarlijk en/of agressief ten gevolge van stoornis. Dit gevaar is vastgesteld doormiddel van een risico taxatie instrument.  

Er is of was een dwang kader - WVGGZ of Forensisch 

Er is sprake van gedragsproblemen (door stoornis) 

Deze personen zijn regelmatig gedetineerd geweest, hebben op basis van een forensische titel of verplichte GGZ in een kliniek gezeten, hebben een ISD-maatregel of

soms tbs-maatregel gehad. 

Reclasseringstrajecten zijn vaak niet positief afgerond. 

Een stabiele woonsituatie is erg lastig te creëren. Deze personen wisselden de afgelopen jaren vaak van woon- of verblijfplaats: de kliniek, een zelfstandige woning of

een woning met ambulante ondersteuning. Of van beschermde woonvormen naar opvang door familie of nachtopvang. Zij vertrekken vrijwillig bij een woonvoorziening,

worden uitgezet omdat ze afspraken niet nakomen, voor overlast zorgen of (dreigen met) gewelddadig gedrag laten zien. 

Significant heeft een onderzoek gedaan om een schatting te maken van de mogelijke omvang van de cliëntengroep in onze regio. Dit bleek niet gemakkelijk; deels om privacy

om deze gegevens te delen, deels omdat er mogelijk overlap bestaat tussen de cliënten die zich al in bestaande aanpakken bevinden (3PG/Verwarde verdachten/Top600).  
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Geschat wordt dat er 29-33 personen bij inforsa in beeld zijn, 91 personen bij het AcVZ. Onbekend is om hoeveel zorgmijders het zal gaan. We verwachten dat het om

maximaal 150 personen in totaal gaat. Tijdens de uitvoering van de Ketenveldnorm kan er steeds een betere inschatting worden gemaakt van de totale doelgroep.

 

Het streven is in het derde kwartaal van 2021 de eerste cliënten te includeren.

Cliëntreis 
We ontwikkelde een cliëntreis om goed zicht te krijgen op het proces vanaf aanmelden tot uitschrijven. Hiervoor hebben we een dynamisch document ontwikkeld dat ons

visueel handvatten geeft om stap voor stap te kunnen uitwerken. Bij nieuwe ontwikkelingen of regionale samenwerkingsafspraken passen we dit document weer aan.  

Voor de Nieuwsbrief Zorg en Veiligheid van de VNG ging een regioadviseur van VLOT met ons hierover in gesprek, het artikel vind je hier.  

 

Projectteam 
Renee Siep, Gemeente Amsterdam AcVZ 

Ruben Lindenberg, Gemeente Amsterdam AcVZ 
Jitske Straus, Inforsa 

Joyce van der Welle, Inforsa 

ketenveldnorm@inforsa.nl 
 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? 
U kunt ons bereiken via ketenveldnorm@inforsa.nl

 

U ontvangt dit bericht omdat u betrokken bent bij of interesse heeft getoond in de pilot ketenveldnorm
regio Amsterdam-Amstelland. 

Inforsa
Duivendrechtse kade 55 

1096 AH Amsterdam 

Is deze nieuwsbrief naar u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. 
Bewerk uw gegevens of Schrijf u uit van deze e-maillijst
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