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Inleiding

Voor u ligt het dynamisch werkdocument van de handreiking bekostiging levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg  (hierna te noemen: de handreiking). Dynamisch in die zin dat de inhoud van 

deze handreiking door ervaringen en nieuwe inzichten kan veranderen.  

De stuurgroep van de ketenveldnorm wees er in het voorwoord van de ketenveldnorm op 

dat de implementatie van de veldnorm een majeure operatie is die effect zal hebben op vele 

instellingen, personen, organisaties en systemen. De stuurgroep adviseerde daarom om tussentijdse 

evaluatiemomenten in te bouwen en het implementatieproces te ondersteunen door het uitvoeren van 

een effectonderzoek. 

Dit advies van de stuurgroep nemen we ter harte in de ontwikkeling van de handreiking. Middels 

dit werkdocument ronden we fase 1 af van de ontwikkeling van de handreiking. We verrijken deze 

handreiking nu met de uitwerking van 3 vignetten. Deze vignetten zijn opgesteld ter verduidelijking van 

de handreiking bekostiging levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Het betreft een uitwerking 

van bestaande vignetten van het programma Continuïteit van Zorg. De casuïstiek is zo geformuleerd dat 

in alle gevallen de ketenveldnorm van toepassing is, om daarmee te illustreren hoe in concrete situaties 

bekostigingsafspraken gemaakt kunnen en moeten worden.

 

In de komende periode verrijken en verfijnen we de handreiking. Hiervoor ondernemen we de volgende 

acties:

• Analyse van geincludeerde casu:

 •  Inmiddels worden de eerste clienten geincludeerd door de levensloopteams. In de zomerperiode 

werken we met de projectleiders aan een analyse op basis van deze casuistiek, met als focuspunt 

de organisatie van de bekostiging.    

• Opnemen van uitkomsten uit het effectenonderzoek van Significant

 •  Periodiek monitort Significant de ontwikkeling in de pilotregio’s. Lessen uit dit onderzoek 

verwerken we in oktobber/november in de definitieve versie van de handreiking. 
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Achtergrond 
Landelijke wet- en regelgeving vormt de basis voor de bekostiging van de levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg. Op basis van deze beschreven afbakening leidt dit in de pilots tot een eerste 

beeld dat de beschrijving van de betreffende personen in de afbakening niet zwart-wit is. 

Regionale afspraken over de organisatie van de levensloopfunctie van de ketenveldnorm en de 

bekostiging daarvan zijn afgeleid van de (nieuw te ontwikkelen-) landelijke kaders. De handreiking 

beschrijft een stapsgewijs proces om in iedere regio te komen tot concrete en passende regionale 

afspraken voor de bekostiging van de levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg en zo wordt 

recht gedaan aan regionale diversiteit. 

# Planning handreiking O&B

1.  Publiceren dynamische handreiking

2. Evaluatiemoment 1 + aanpassing

3.  Evaluatiemoment 2 + aanpassing

4. Uitvoeren  effectonderzoek

5. Publiciatie + bekendmaking definitieve handreiking

6.  Implementatie ketenveldnorm

Datum

1 juni 2019

……

……

1 maart tot 31 december 2019

Eind november 2019

Per 1 januari 2020

De keuze voor deze wijze van totstandkoming van de handreiking geeft ruimte om te anticiperen 

op en sluit aan bij concrete ontwikkelingen en vraagstukken van de (pilot)regio’s uit de aanloop naar 

de implementatie van de ketenveldnorm per 1 januari 2020. Het resultaat in november 2019 is een 

handreiking die gedragen wordt door de betrokken partijen en die praktisch en toepasbaar is bij de 

landelijke implementatie. 

Overigens dient de ketenveldnorm inhoudelijk nog geaccordeerd te worden door ZN. Indien er binnen 

het ZVW-kader meerkosten voortkomen uit de ketenveldnorm dan dient hiervoor het traject richting het 

Zorginstituut doorlopen te worden met in het verlengde hiervan een BIA.

Afgezien daarvan zal het voorliggende werkdocument in november 2019 leiden tot de oplevering van 

een definitieve versie van de handreiking ten bate van de landelijke implementatie van de ketenveldnorm 

per 1 januari 2020.  

Doel handreiking 

Deze handreiking heeft als doel om de regio’s die zich aan het voorbereiden zijn op de implementatie van 

de ketenveldnorm te ondersteunen en guidance te bieden bij het operationalisering van de bekostiging 

van de levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg. De handreiking is derhalve bedoeld voor alle 

betrokkenen bij de ketenveldnorm. 
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Totstandkoming
Dit werkdocument is mede tot stand gekomen door een aantal intensieve werkbijeenkomsten (in de 

periode van maart tot mei 2019) met een divers gezelschap van deelnemers (zie bijlage), gesprekken 

(interviews) en bijeenkomsten met de (projectleiders van) pilotregio’s en bureauonderzoek door de 

opstellers van dit werkdocument.
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Afbakening doelgroep
Het gaat om een kleine groep cliënten die extra dwang/beveiligde zorg/langdurige bemoeienis nodig 

heeft in de vorm van de levensloopfunctie vanwege het (niet aflatende hoge risico op) gevaarlijk 

gedrag. Op basis van gegevens van Veiligheidshuizen wordt verwacht dat de omvang van de doelgroep 

ongeveer tussen de 2.000 en 3.000 personen ligt. Prevalentieonderzoek laten zien dat 30% tot 40% van 

de mensen in detentie lvb problematiek kent; dat zal in deze doelgroep waarschijnlijk vergelijkbaar zijn.

De belangrijkste criteria zijn als volgt::

•  Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een 

psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

•  Er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een aantoonbaar (hoog) risico op 

dit gedrag.

•  Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-)problematiek, die 

onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.

•  Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, 

begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.

•  Er is of was sprake van een rechterlijke machtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het 

gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.

•  Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende 

ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat 

onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de (licht) verstandelijke beperking en/of 

niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.

De operationalisering van de levensloopfunctie van de ketenveldnorm op basis van deze beschreven 

afbakening is onderdeel van de lopende pilots. In de pilotregio’s worden handvatten ontwikkeld voor het 

bepalen of een cliënt behoort tot de doelgroep.
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Belangrijkste beginselen om te komen tot 
afspraken over bekostiging
Om tot een gedeeld en expliciet beeld te komen van ieders wettelijke verantwoordelijkheden en tot 

goede afspraken te komen, wordt gestart met het beschrijven van de de wettelijke kaders die van 

toepassing zijn bij de implementatie van deze ketenveldnorm. Deze grondslagen vormen de basis 

onder de uitvoering van bijvoorbeeld de levensloopregeling. Door de grondslagen expliciet te maken, 

wordt voorkomen dat betrokkenen en financiers onduidelijkheid ervaren rondom (de afbakening) van 

verantwoordelijkheden. De ketenveldnorm zelf gaat namelijk expliciet uit van samenhang tussen de 

verschillende juridische- en financiële kaders. Deze handreiking beschrijft in het hoofdstuk ‘organisatie van 

bekostiging’ de afspraken die bijdragen aan een succesvolle uitvoering van de ketenveldnorm. Er is bewust 

voor gekozen om specifiek die procesafspraken te beschrijven die de kwaliteit van de samenwerking 

bevorderen. We zien dat een fundament voor een soepele uitvoering van samenwerkingsafspraken 

gediend is bij deze wijze van het expliciet maken van rollen en verantwoordelijkheden binnen een (keten)

samenwerking. 

Tot slot voegen we voor deze versie van de handreiking en gezien de stand van zaken een hoofdstuk toe 

over de bekostiging. Hierin wordt in algemene zin beschreven welke  ruimte en mogelijkheden er zijn om 

afspraken te maken tussen financiers met als uitgangspunt de huidige beschikbare (budgettaire) kaders.
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Stap 1: Wettelijke kaders

Bepaal wie je ketenpartners zijn, bepaal met hen een gezamenlijk en gedeeld beeld over wat je gaat doen om de zorg op basis van de 

ketenveldnorm te organiseren. Stel op basis van wettelijke kaders vast welke partij waarvoor verantwoordeleijk is. Denk daarbij aan zorg, 

ondersteuning en begeleiding in klinische en ambulante setting

Onderzoek en benut de samenhang met andere relevante structuren en afspraken in de regio 

Sluit aan bij de Participatiewet en aanpalende voorzieningen

Sluit aan bij de lokale en regionale woonvisies en prestatieafspraken

Sluit aan bij het domein jeugd en de Wvggz en waar nodig de WFZ

Verbind actief de ketenveldnorm aan afspraken over door- en uitstroom, waaronder beschermd wonen en (beveiligde) klinieken

Verbind actief de ketenveldnorm aan (inkoopkaders) doordecentralisatie Beschermd wonen

Stap 2: Organisatie regionale afspraken

Organiseer de toegang tot de levensloopfunctie en de beveiigde bedden integraal. Met minimaal betrokkenheid vanuit een aanbieder 

van klinische/intramurale zorg met forensisiche expertise, FACT, gemeenten en het Veiligheidshuis. Operationaliseer de doelgroep tot 

een afwegingskader voor professionals

Verbind de afwegingskaders toegang (afbakening doelgroep) aan de monitoring

Definieer en accordeer een gedeeld en expliciet minimum voor flexibele en samenhangende ondersteuning en bestaanszekerheid 

binnen de regionale keten (met daarin ook expliciet de onderdelen Participatiewet, wonen, jeugd en Beschermd wonen)

Maak regionale afspraken over de waarborgen die nodig zijn om mensen in de levensloopfunctie deze flexibele en samenhangende 

ondersteuning en bestaanszekerheid te bieden (waarborgen voor deelnemers en betrokken organisaties)

Maak daarbij risico’s tussen organisaties en domeinen expliciet en verbind deze risico’s aan afspraken en maatregelen om risico’s te 

verzachten

Maak expliciete regionale afspraken over de waarborgen voor een snelle en flexibele toegang tot ondersteuning en voorzieningen 

(bijvoorbeeld toetsing achteraf, high trust/high penalty)

Ontwikkel waar nodig regionale kaders voor professionals over samenwerken, terugkoppeling en het delen van informatie

Stap 3: Bekostigingsafspraken

De levensloopaanbieder organiseert de afstemming tussen financiers over een gedeeld beeld van minimaal benodigde zorg en 

ondersteuning. Uitgaande van een heldere afbakening, toegang en uitgangspunten.

Onderzoek en besluit in gezamenlijkheid of één gezamenlijke inkoopkader noodzakelijk is om deze zorg en ondersteuning te realiseren. 

Stel waar nodig richtlijnen op die als minimale vereiste nodig zijn voor de afspraken met financiers.

Bekrachtig afspraken tussen gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieder(s) in een overeenkomst voorzien van o.a. 

kostenverdeling, monitoring en evaluatie.

Zet een monitoring op voor de werkzaamheden van FACT-teams op basis van huidige en gewenste situatie FACT (ist/soll). Wanneer over 

de parameters die antwoord geven gezamenlijk en gedragen worden vastgesteld, ontstaat er vooraf consensus en kunnen betrokken 

partijen op basis van de resultaten van de monitoring ook hun verantwoordelijkheid invullen bij het maken van bekostigingsafspraken.

Maak regionale afspraken voor de middellange en lange termijn 

Het uitgangspunt is dat de partijen de zorg en ondersteuning vanuit de eigen wettelijke kaders financieren en declareren.

Samenvatting handreiking: aanbevelingen
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Wettelijke kaders
Zvw - zorgverzekeraars
Geneeskundige zorg voor psychische stoornissen is onderdeel van de huisartsenzorg, basis-

GGZ en gespecialiseerde GGZ, inclusief de POH GGZ. Deze zorg wordt verstrekt volgens de 

Zorgverzekeringswet. Er moet daarbij sprake zijn van een medische noodzaak die een zorgprofessional 

vaststelt. Daarnaast wordt FACT mede gefinancierd via de zorgverzekeraar (tezamen met gemeenten). 

Bij een crisis vanwege een psychische stoornis moet behandeling (en eventueel medisch noodzakelijk 

verblijf) vanuit de geneeskundige GGZ volgens de Zorgverzekeringswet verstrekt worden. Ook de 

activiteiten in het kader van de triagering, beoordeling en verwijzing naar de juiste hulpverlener vallen 

in het domein van de Zorgverzekeringswet. Als de verzekerde verblijf nodig heeft in verband met de 

geneeskundige GGZ, wordt dit verblijf de eerste drie jaar verstrekt vanuit de Zorgverzekeringswet, 

waarbij het tweede en derde jaar vallen onder de LGGZ binnen de ZVW. Is na drie jaar het verblijf nog 

steeds medisch noodzakelijk in verband met de geneeskundige GGZ? Dan valt dit vanaf het vierde jaar 

(de 1096e dag) onder de Wet langdurige zorg. Rechtmatigheid is altijd het uitgangspunt in de Zvw.

Samenloop gespecialiseerde ggz en forensische zorg

Het is mogelijk om een dbc voor de gespecialiseerde ggz te declareren naast een dbbc voor forensische 

zorg. Voorwaarde is dat aan de afzonderlijke regelgeving voor dbc- en dbbc-registratie wordt voldaan. 

Geestelijke gezondheidszorg die geen onderdeel uitmaakt van het door de rechter opgelegde vonnis, 

komt ten laste van de Zvw als de patiënt op de openingsdatum van de dbc een geldige zorgverzekering 

heeft en mits de zorgverzekeringswet niet is opgeschort.

Met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden van FACT-teams 

verdient het aanbeveling om een goede monitoring in de regio’s op te zetten waarbij de ist-

situatie van de huidige FACT in kaart gebracht worden en wie de huidige financiers zijn met 

welk aandeel in het FACT (justitie/Zvw/Wmo). Daarbij is het belangrijk om ook de Soll-situatie 

met elkaar vast te stellen en te monitoren. Wat zijn de bestaande en de eventuele nieuwe 

interventies? In welk domein vallen deze? Wanneer over de parameters die antwoord geven 

op deze vragen gezamenlijk gedragen parameters worden vastgesteld, ontstaat er vooraf 

consensus en kunnen betrokken partijen op basis van de resultaten van de monitoring ook hun 

verantwoordelijkheid invullen bij het maken van bekostigingsafspraken.
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Wlz 
De Wlz is gericht op mensen met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg 

in de nabijheid vanwege:

•  een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking;

•  een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

De toegang tot de WLZ wordt verleend door het CIZ. Een psychische stoornis op zich is op dit moment 

(2019) geen grondslag voor toegang tot de Wlz. Tenzij een verzekerde drie jaar noodzakelijk verblijft in 

een instelling in verband met de geneeskundige GGZ-behandeling (betaald uit de Zvw). Dan wordt dit 

verblijf met behandeling na het derde jaar betaald uit de Wlz: het zogenaamde ‘voortgezet GGZ-verblijf’. 

Deze cliënten hoeven dus niet te voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz (blijvende behoefte aan 

permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid). Het CIZ geeft een indicatie voor het voortzetten 

van het verblijf voor drie jaar; daarna vindt herindicatie plaats. Is het verblijf dan nog steeds medisch 

noodzakelijk? Dan kan er weer een indicatie voor drie jaar gegeven worden.

De toegang tot de WLZ wordt verleend door het CIZ. Een psychische stoornis op zich is op dit 

moment (2019) geen grondslag voor toegang tot de Wlz. De openstelling van de Wlz voor de 

GGZ is verderop beschreven.

Het CIZ geeft de volgende indicaties af voor (jong)volwassenen die zijn aangewezen op integrale 

multidisciplinaire behandeling (zie beleidsregels CIZ):

•  LVG 1: wonen met enige behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)

•  LVG 2: wonen met behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar) 

•  LVG 3: wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (18 tot 23 jaar) 

•  LVG 4: wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)

•  LVG 5: besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)

De wet- en regelgeving maakt onderscheid in twee situaties:

1.  Voortzetting van de integrale multidisciplinaire behandeling in een verblijfsetting die is gestart in de 

Jeugdwet. De behandeling is nog niet helemaal afgerond, klanten worden voorbereid op een zo 

zelfstandig mogelijk leven/wonen. Continuïteit van zorg staat centraal. 

2.  Nieuwe instroom na het 18e jaar. Hier gaat het volgen de MvT om integrale behandelzorg in een 

verblijfssetting met permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij die wordt ingezet voor een 

bepaalde periode.

Wet Forensische Zorg 
Wet forensische zorg heeft betrekking op ggz, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Daarbij kan 

dus ook sprake zijn van aansluiting op reguliere gehandicaptenzorg. Op 1 januari 2019 is het Interim-

besluit fz vervangen door de Wet forensische zorg (Wfz). Hierin wordt onder meer geregeld dat de 

NZa handhavende bevoegdheden krijgt. De Wfz hangt samen met de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) die ingaat op 1 januari 2020. Deze wet is onder meer gericht op een 

verbeterde aansluiting tussen de forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg.  Bij forensische zorg 

kan sprake zijn van een terbeschikkingstelling waardoor een patiënt gedwongen kan worden om zorg 

te ontvangen in een fpc. In dit geval geldt de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt). In 

fpk’s en fpa’s gelden regels uit de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) als 

er sprake is van gedwongen zorg. De Bopz gaat vervangen worden door Wvggz en Wet zorg en dwang. 

De gevolgen voor de samenhang met de Wet forensische zorg worden nog in kaart gebracht.

Forensische zorg wordt verleend aan personen die hiertoe zijn aangewezen op grond van een 

strafrechtelijke titel. Forensische zorg is overeenkomstig zorg die omschreven is in de Wlz en de 

Zorgverzekeringswet, voor zover het geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg betreft, daarbij kan 

beveiliging deel uitmaken van de forensische zorg. Het doel van de zorg is herstel van de forensische 

patiënt en vermindering van de kans op recidive. De forensische zorg voorziet in aansluiting met 

andere vormen van GGZ. Zo treft de zorgaanbieder zes weken voor de afloop van de justitiele titel 

voorbereidingen voor aansluitende zorg, indien dit noodzakelijk wordt geacht door de zorgverlener of 

behandelaar.

Het verdient aanbeveling om te kijken op welke vlakken de Wfz samenhangt met de WvggZ, als 

onderdeel van het soepel continueren van zorg. Dit zal door de opstellers van deze handreiking 

de komende tijd verder uitgewerkt worden. 
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Wmo 2015 - gemeenten
De Wmo2015 geeft gemeenten de opdracht tot het ondersteunen van de zelfredzaamheid en 

participatie van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. Het 

ondersteunen van mensen is erop gericht dat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen 

blijven, op basis van de eigen mogelijkheden en de steun van het sociaal netwerk. Daar waar het 

wonen in de eigen leefomgeving niet langer mogelijk is voor mensen met psychische of psychosociale 

problemen, organiseren gemeenten voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang. Gemeenten hebben naast de algemene voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen in de 

Wmo2015 nadrukkelijk ook openbare taken die het belang van personen of gezinnen overstijgen. Het 

‘openbare’ heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van gemeenten om in te grijpen daar waar 

burgers onder de minimale voorwaarden van bestaan (dreigen te) zakken. Vaak gebeurt dit als gevolg van 

problemen met de (geestelijke) gezondheid.

Doelgroep in OGGZ

OGGZ maakt in de Wmo2015 deel uit van maatschappelijke ondersteuning. De primaire doelgroep in 

OGGZ bestaat uit sociaal kwetsbare mensen. Het zijn mensen die vaak al een langere periode niet goed 

genoeg in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Daarnaast is er vaak sprake van 

meervoudige problematiek (zoals schulden, verwaarlozing, sociaal isolement).

Vaak is er al sprake geweest van bemoeizorg. Ook risicogroepen, zoals mensen met een verhoogd risico 

op sociale kwetsbaarheid en afglijding, behoren tot de doelgroep.

Bij de invoering van de Wmo 2015 zijn de toen beschikbare middelen en taken van de gemeenten op 

het terrein van de OGGZ opgenomen in de Wmo2015. OGGZ gaat daarmee over alle activiteiten op 

het terrein van de geestelijke gezondheid die niet worden voorafgegaan door een vrijwillige, individuele 

hulpvraag van een cliënt. Het gaat hierbij om:

1.  Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning;

2.  Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen;

3.  Functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare groepen en 

risicogroepen.

Zorg en ondersteuning voor mensen met een tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving

Daarnaast zijn gemeenten per 1-1-2016 verantwoordelijk geworden voor de zorg en ondersteuning 

van (jong)volwassenen met een tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving. In dit kader 

zijn er per 1-1-2017 structureel middelen (60 miljoen euro per jaar) toegevoegd aan de middelen voor 

gemeenten. Voor een deel betreft het hier overlap van zorg en ondersteuning die raakt aan de afbakening 

van de doelgroep voor de ketenveldnorm, namelijk de doelgroep (jong)volwassenen met LVB  die zich 

kenmerkt door een geschiedenis van ernstige tot zeer ernstige gedragsproblematiek, vaak in combinatie 

met bijkomende psychiatrische problematiek. Hierbij kan ook sprake zijn van forensische problematiek. 

Er is bijvoorbeeld sprake (geweest) van verbaal agressief gedrag, destructief gedrag, manipulatief 

gedrag, ontremd of grensoverschrijdend seksueel gedrag, reactief gedrag met betrekking tot interactie 

en zelfbeschadigend gedrag. Vanwege deze gedragsproblematiek zitten cliënten in een integraal 

behandeltraject met een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen 

(wonen, school of dagbesteding, vrije tijd). Dit betreft de behandelzorg die in orthopedagogische 

behandelcentra wordt geboden. Het CIZ kan voor deze doelgroep (18-23 jaar) een Wlz indicatie voor 3 

jaar afgeven. De zorgprofielen zijn dan LVG 1 -5. Voor SGLVG is de indicatiestelling niet beperkt tot een 

leeftijdsgroep. De beleidsregels van het CIZ zijn hiervoor leidend. 

Deze indicatie kan worden verzilverd bij zorgaanbieders die verblijf met integrale behandeling bieden.

De kosten worden betaald uit de Wlz, tenzij de cliënt niet wil worden behandeld door een organiatie die 

voldoet aan deze eisen. In dat geval kan de indicatie niet worden verzilverd in de Wlz en valt de cliënt 

terug op gemeentelijke regelingen. 

De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt 

op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van 

de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van 

motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele 

opvoeding. Ten aanzien van de gedragsproblematiek kan nog veel sturing, regulering en toezicht nodig 

zijn. 

Begeleiding

(Extramurale) begeleiding aan volwassen cliënte met chronische psychische problematiek is sinds 1 

januari 2015 een (maatwerk)voorziening die wordt geleverd vanuit de Wmo 2015. Het gaat hierbij 

om begeleiding die gericht is op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, opdat de 

betrokkene zo lang mogelijk zelfredzaam blijft en in de eigen omgeving kan blijven. De gemeente is 

verantwoordelijk voor een (maatwerk)voorziening, bestaande uit ondersteuning van de zelfredzaamheid 

en participatie, voor zover de betrokkene in verband met een beperking, chronische psychische of 
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psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 

andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. Hoe deze 

maatwerkvoorziening in het concrete geval ingevuld wordt, hangt af van de individuele situatie van de 

cliënt en van het beleid van zijn gemeente. 

Over het algemeen en op papier is de scheiding tussen behandeling en begeleiding helder, de praktijk 

is echter weerbarstiger. FACT is hier een voorbeeld van, behandeling en begeleiding lopen door elkaar 

heen en staan in elkaars verlengde. Hier ontstaat een grijs gebied tussen wanneer iets behandeling 

of begeleiding is. Een grijs gebied dat leidt tot een financieringsvraagstuk waar (met name jongeren )

in FACT de dupe van kunnen worden. Behandeling en begeleiding blijft soms een grijs gebied. Ook 

landelijk speelt dit thema. VNG, VWS en ZN nemen op korte termijn het initiatief tot het verlenen van een 

opdracht aan een externe partij die helderheid dient te verschaffen over de taak-, verantwoordelijkheids- 

en financieringsverdeling voor de FACT-teams. De uitkomsten van dit onderzoek (voor zover beschikbaar 

in het najaar 2019) kunnen worden opgenomen in een nieuwe versie van de handreiking.

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante zorg op alle 

levensgebieden. Hierin is de rol van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de zorg 

en veiligheid in hun regio een cruciale rol.  Op het gebied van belangrijke beschermende 

factoren op levensgebieden als werk, inkomen en sociaal netwerk spelen zij een belangrijke 

rol. De levensloopaanbieder zal concrete afspraken moeten maken met gemeenten over de 

waarborgen die georganiseerd dienen te worden voor de mensen die toegang krijgen tot de 

levensloopfunctie. 

Juist vanwege het bovenstaande is helderheid en toegankelijkheid bij gemeenten over de 

opgave die alle partijen in de keten hebben met betrekking tot het realiseren, organiseren 

van maatschappelijke noodzakelijk. Met name op het gebied van passende ondersteuning in 

combinatie met (ambulante) zorg. 

Daarnaast is het belangrijk om als financiers van zorg en ondersteuning (zorgverzekeraars en 

gemeenten) te kijken wat mensen nodig hebben en hoe de hulp aan hen kan worden versterkt. 

Voor een goede werking van FACT is het van belang dat passende interventies uit het sociaal en 

het medisch domein duaal gefinancierd worden door Zorgverzekeraar en gemeente.

De Jeugdwet - gemeenten
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg 

aan jeugdigen <18 jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen. In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten beschreven:

1.  Ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het 

verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische 

problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke 

beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;

2.  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren 

van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch 

psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet 

hebben bereikt;

3.  Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 

gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, 

die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

4.  Met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van 

jeugdstrafrecht.

Door sluitende goede zorg en ondersteuning te organiseren voor jeugdigen die vanuit 

gesloten jeugdzorg of BOPZ uitstromen, kan latere instroom in de ketenveldnorm voorkomen 

worden. We zien in cijfers van CBS dat het aantal jongeren met gesloten jeugdhulp en BOPZ-

maatregelen tussen 2015 en 2017 toenam. Het verdient aanbeveling dat de partijen in de regio, 

zeker de levensloopaanbieder en gemeenten, de aansluiting te maken met het domein Jeugd 

binnen gemeenten. Immers, ook de implementatie van de WvGGZ zal effecten kunnen hebben 

gezien het feit dat deze wet geldt vanaf 16 jaar. 

Voor jongeren tot 23 jaar is verlengde Jeugdhulp mogelijk. De Impact op deze doelgroep is nog niet 

duidelijk. Een helder overzicht van de wet- en regelgeving is hier te vinden: https://www.nji.nl/nl/

Kennis/Dossier/van-jeugd-naar-volwassenheid/Wet-en-regelgeving/Wettenschema-wetgeving-

voor-kinderen-en-jongeren  

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/van-jeugd-naar-volwassenheid/Wet-en-regelgeving/Wettenschema-we
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/van-jeugd-naar-volwassenheid/Wet-en-regelgeving/Wettenschema-we
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/van-jeugd-naar-volwassenheid/Wet-en-regelgeving/Wettenschema-we
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Participatiewet en andere inkomensvoorzieningen – 
gemeenten / UWV
De Participatiewet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om financiele bijstand te verlenen aan 

personen die in zodanige omstandigheden verkeren (of dreigen te geraken), dat zij niet voldoende 

middelen hebben om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. De gemeente ondersteunt 

niet alleen financieel, maar heeft ook de opdracht deze mensen te begeleiden naar werk en/of 

maatschappelijke activiteiten.

Gemeenten hebben tevens de verantwoordelijkheid voor het organiseren van schuldhulpverlening 

en het verlenen van Bijzondere Bijstand, voor bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Daarnaast 

kennen veel gemeenten een autonoom beleid voor minima. Middels dit instrumentarium zijn gemeenten 

in staat om op maat inkomensvoorzieningen te bieden. 

Overige inkomensvoorzieningen die relevant kunnen zijn voor de doelgroep hebben een relatie met 

een arbeidsbeperking, zoals de Wajong en WIA. De uitvoering van deze wettelijke taken is belegd bij het 

UWV.

Veel mensen die uitstromen uit de forensische zorg en GGZ kampen met grote schulden, 

huisvestigingsvraagstukken en werk en inkomen. Dit zijn allemaal factoren die, mits deze goed 

georganiseerd zijn, beschermende factoren zijn. Levensloopaanbieders dienen te kijken naar 

de invulling die gemeenten geven aan de Participatiewet en aanpalende voorzieningen en 

afspraken te maken welke eisen en doorlooptijd hieraan gesteld worden. Een stabiel inkomen 

biedt bestaanszekerheid en daarmee fungeert dit als een beschermende factor.  

Openbare Orde – gemeenten 
De gemeentewet belast burgemeesters expliciet met de handhaving van de openbare orde. Daarnaast 

is in de huidige BOPZ (per 2020 WvGGZ, zie verderop) opgenomen dat de burgemeester in de 

opnameprocedure een IBS kan afgeven, in bijzondere omstandigheden. Verder heeft de burgemeester 

een essentiële rol in de het opleggen van tijdelijk huisverboden en de aanpak van woonoverlast. In de 

Gemeentewet is opgenomen dat de burgemeester zich bedient van de politie in de handhaving van de 

openbare orde en in de hulpverlening.

Gemeenten hebben expliciete verantwoordelijkheden in het lokale veiligheidsdomein. Het 

is aanbevelingswaardig dat gemeenten daarom de domeinen zorg en veiligheid verbinden, 

vanuit het perspectief van de ondersteuning en zorg voor het individu, alsmede vanuit de 

verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de openbare orde en veiligheid. Gemeenten 

en levensloopaanbieders kunnen hier afspraken over maken. We constateren nu dat in de 

pilotregio’s de Zorg- en Veiligheidshuizen hier een positie krijgen.
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Aanpalende wetgeving en ontwikkelingen

Wonen/Omgevingswet (gemeenten en huisvesting)
Tot het organiseren van passende zorg en ondersteuning behoort eveneens de zorg voor adequate 

huisvesting. Een stabiele woonsituatie is een beschermende factor. Gemeenten en wooncorporaties 

zijn verantwoordelijk voor het aanbod van voldoende woningen in een gemeente. Via een set van 

prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling van het sociale woonaanbod in een gemeente 

is. Een belangrijk onderwerp is de passende toewijzing voor specifieke doelgroepen, waarbij zeker 

ook de relatie is gelegd tot het aanbod van woningen voor mensen met psychische en psychosociale 

problemen. 

Werk de woonvisies en mogelijkheden voor adequate huisvesting voor deze doelgroep uit en 

benoem alternatieven. 

Streef en ondersteun initaitieven om prestatieafspraken tussen gemeenten en 

woningcorporaties te maken.

WvGGZ - gemeenten
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de WvGGZ in werking. De Wvggz stelt gemeenten voor 

nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande 

verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Onderdelen zijn het invullen van de hoorplicht 

bij een crisismaatregel (voorheen IBS), een meldingsfunctie voor inwoners en een verkennend 

onderzoek naar de noodzaak tot ggz uitgevoerd door of namens de gemeente.

Deze directe taken staan nog los van de samenhang die gemeenten moeten organiseren met de aanpak 

personen met verward gedrag en de ondersteuning voor de groep inwoners die wél probleem heeft of 

geeft, maar níét voor verplichte zorg in aanmerking komt. Want met de Wvggz wordt het verlenen van 

verplichte zorg niet eenvoudiger. Deze wordt alleen gevarieerder.

De nieuwe wet stelt op zichzelf geen andere eisen aan de regionale samenwerking dan een 

driemaandelijks overleg, maar om redenen van schaalgrootte, de vereiste specifieke expertise 
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en de vereiste samenwerking met ketenpartners op regionale of bovenregionale schaal, ligt het 

voor de hand om samen te werken met andere gemeenten in de regio en ketenpartners in het 

zorg- en veiligheidsdomein. Bij de vormgeving van de ketenveldnorm zou nader onderzocht 

kunnen worden of structuren en overlegmomenten logisch gecombineerd kunnen worden. 

Beschermd Wonen 2021
De justitiële plaatsen voor (forensisch) beschermd wonen zijn ingekocht bij reguliere aanbieders 

van beschermd wonen in het gemeentelijk domein. Het beleid inzake beschermd in de Wmo is nu 

geconcentreerd bij de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. In 2020 worden alle 355 

gemeenten verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. De herverdeling van de beschikbare 

middelen voor beschermd wonen in de Wmo zal op den duur ook leiden tot een andere verdeling van 

de beschikbare plaatsen voor beschermd wonen. De uitwerking van deze plannen beïnvloedt ook de 

beschikbaarheid en verdeling van de justitiële plaatsen en de ketensamenwerking in de regio’s. Op dit 

moment bestaat er geen enkel zich op die effecten.

Het verdient aanbeveling met (forensische) zorginstellingen en gemeenten afspraken te maken 

over de in- door- en uitstroom naar en van beschermd wonen. 

•    Inzicht is daarom heel belangrijk om de effecten te doordenken van de doordecentralisatie 

van beschermd wonen. 

Voor de doelgroep van de ketenveldnorm zouden gemeenten in inkoopkaders afspraken 

kunnen maken over de organisatie van de beschermende factoren voor deze doelgroep (werk, 

inkomen en sociaal netwerk).

GGZ: toegang tot de Wlz 2021
Per 2021 wordt de Wlz toegankelijk voor een bredere doelgroep. Mensen die hun leven lang intensieve 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet 

langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.

Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Bij de indicatiestelling gaat het niet om de 

aandoening zelf, maar om de vraag of de persoon blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/

of 24 uur per dag zorg in de nabijheid door zijn beperkingen, het ontbreken van regie op nagenoeg alle 

levensdomeinen en het onvermogen om op relevante momenten hulp in te roepen.

Het is nog niet duidelijk wat de effecten zullen zijn van de openstelling van de Wlz voor een 

bredere doelgroep. Hiertoe zijn inmiddels door de opstellers van de handreiking gesprekken 

gepland met CIZ om te bekijken hoe we met elkaar zicht kunnen krijgen op de effecten van 

de openstelling van de Wlz voor mensen die hun leven lang intensieve GGZ nodig hebben. De 

opstellers van de handreiking betrekken de zorgkantoren en het CIZ bij het opstellen van de 

criteria om te komen tot analyse van de casuïstiek in de zomerperiode. Dit onderwerp en een 

inschatting van de te verwachten effecten zal in de volgende versie van de handreiking worden 

beschreven.
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Organisatie

Organisatie van de ketenveldnorm in samenhang met 
parallelle ontwikkelingen
Het bevorderen van samenhangende zorg en ondersteuning op het snijvlak van zorg, veiligheid en het 

sociaal domein wordt gedreven door meerdere, parallelle ontwikkelingen. De levensloopaanbieder zal 

hier in de praktijk ook tegenaan lopen en moet rekening houden met de volgende ontwikkelingen:  

• De implementatie van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, 

• de invoering van de generieke module acute psychiatrie, 

• de aanpak personen met verward gedrag 

• en de meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

Al deze ontwikkelingen vereisen het herijken van afspraken op regio-niveau. Ten aanzien van al deze 

thema’s worden afspraken gemaakt over de toedeling van verantwoordelijkheid, de uniformering en 

afstemming van werkprocessen, de financiering en beschikbaarheid van passend en flexibel zorg- en 

ondersteuningsaanbod en het delen van informatie. Het verdient aanbeveling om deze parallelle 

ontwikkelingen te verbinden aan de implementatie van de ketenveldnorm Levensloopfunctie en 

Beveiligde Intensieve Zorg.

De opstellers van deze handreiking zullen in een volgende versie een infographic toevoegen 

die de samenhang tussen huidige wetgevende kaders en parallelle ontwikkelingen in een 

visual samenvatten. Deze kan gehanteerd worden als praatstuk bij overleg over organisatie en 

uitvoering van de ketenveldnorm.

Organisatie van de samenwerking
De doelgroep van de Ketenveldnorm vereist flexibiliteit in de zorg(aanpak) en ondersteuning. Om 

incident-gedreven handelen te voorkomen, is het noodzakelijk dat zorg en ondersteuning op elkaar 

aansluit en snel kan worden toegekend of gewijzigd.

Het is noodzakelijk om flexibele en integrale ondersteuning op meerdere leefgebieden te borgen. In het 

bijzonder voor deze doelgroep die forse  belemmeringen kennen op het gebied van bestaanszekerheid: 
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wonen, werk, inkomen en schulden. Problemen op deze gebieden geven met name deze doelgroep 

extra stress en hebben een negatief of (potentieel) ondermijnend effect op iemands stabiliteit en/of 

herstel. 

Het inzetten van maatwerkoplossingen en het maatwerkbudget zijn op individueel niveau effectief én 

maken bij een goede monitoring inzichtelijk waar terugkerende knelpunten zich bevinden. Dat vereist 

wel dat de colleges en betrokken beleidsafdelingen binnen gemeenten zich hieraan committeren en 

uitgaan van mogelijkheden binnen wettelijke kaders.

Het verdient daarom aanbeveling om bestuurlijk met gemeenten in een regio een minimum 

voor passende ondersteuning en bestaanszekerheid te definiëren en te organiseren. Dus 

a) wat is het minimumniveau aan flexibiliteit en ondersteuning die deelnemers aan de 

ketenveldnorm van gemeenten mogen verwachten, b) welke ruimte hebben professionals om 

deze bestaanszekerheidsniveau te organiseren en c) wat doen we zodra blijkt dat het minimum 

onvoldoende bijdraagt aan stabiliteit en herstel?

De levensloopaanbieder moet bij het maken van afspraken met gemeenten rekening houden met 

bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van betaalbare woningen. Iets waar gemeenten niet altijd 

invloed op hebben en die vraagt om politiek-bestuurlijke besluitvorming voor de middellange en lange 

termijn. Het regelmatig adresseren van deze thema’s is dan ook een randvoorwaarde voor een duurzame 

ondersteuning van kwetsbare inwoners.

De terugkerende uitdaging voor de gehele groep kwetsbare inwoners betreft het organiseren 

van samenhangende zorg- en ondersteuning over de grenzen van meerdere leefdomeinen, 

organisaties en financiële kaders heen. Betrokken organisaties hebben dan ook belang bij het 

proactief invulling geven aan de wederzijdse afhankelijkheid. Dat vraagt van betrokken partijen 

dat zij op regioniveau minimaal invulling geven en expliciet afspraken maken over:

•    Een heldere verantwoordelijkheidstoedeling, zodat gemeenten, zorgpartijen en de 

veiligheidsketen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen op het snijvlak van veiligheid, 

sociaal domein en zorg;

•    Regionale afspraken over de beschikbaarheid, de ontwikkeling en de financiering, van 

een passend en flexibel zorg- en ondersteuningsaanbod, zodat kaders voor het speelveld 

duidelijk zijn;

•    Kaders voor integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners op alle leefdomeinen;

•    Kaders voor professionals/experts binnen zorg en veiligheid om samen te werken in de wijk/

gemeente/regio, informatie te delen en tijdig te escaleren.

Daarbij adviseren wij om tevens verwachtingen en beoogde risico’s expliciet te maken. In de 

pilotregio’s zouden voorbeelden van kaders inspiratie kunnen bieden voor anderen. Dit kan 

meegenomen worden in het aanpalende deel van het effectonderzoek. 
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Bekostiging

Maken van bekostigingsafspraken
Een goede samenwerking tussen de financiers is belangrijk bij het realiseren van de doelstellingen 

van de ketenveldnorm. Een duurzame, maar flexibele bekostiging bij het vormen van een sluitende 

keten van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen biedt levensloopaanbieders waarborgen 

voor de financiering van zorg. Negatief geformuleerd: er zijn afwentelingsrisico’s als er lacunes in 

het totale voorzieningenpakket ontstaan op het raakvlak van de premie-gefinancierde (geestelijke) 

gezondheidszorg en de gemeentelijke zorgwetten. 

De levensloopaanbieder heeft er belang bij om de kansen en mogelijkheden die er liggen met financiers 

scherp te krijgen en heldere afspraken te maken. Hierbij is het belangrijk om steeds de wederzijdse 

belangen en het feit dat er een oplossing moet komen voor deze doelgroep, te benadrukken. Dat vraagt 

om spelregels vooraf. Zo wordt voorkomen dat er achteraf een conflict ontstaat over de vraag wie 

de kosten van de organisatie en de inzet van zorg moet dragen. We beschrijven daarom tot slot in de 

handreiking deze spelregels. 

Spelregels
Notitie inkoop

De notitie inkoop die beschikbaar is op de website www.continuiteitvanzorg.nl biedt duidelijkheid over 

de stand van zaken met betrekking tot de inkoop van capaciteit door zorgverzekeraars en zorgkantoren 

tijdens de pilotperiode, zodat pilotregio’s dit pilotjaar slagvaardig aan de slag kunnen met het organiseren 

en bieden van de zorg. 

Voor 2020 hebben de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid gepubliceerd. Mocht levensloopfunctie leiden 

tot aanvullend zorginkoopbeleid dan kan dit worden meegenomen voor het jaar 2021. 

Voorbereidingen

Vragen die partijen samen moeten beantwoorden voordat afspraken gemaakt worden over de

financiën:

1.  Als we de levensloopfunctie willen vormgeven, hebben we dan in de regio krachtige en 

http://www.continuiteitvanzorg.nl
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gezamenlijke uitgangspunten over de organisatie en toegang van de levensloopfunctie en is 

er overeenstemming over de afbakening van de doelgroep?

2.   Hoe geeft iedere financier vorm aan de bekostiging zodat deze het beste past bij de 

gezamenlijke uitgangspunten die geformuleerd zijn?

3.  Geeft de vorm van bekostiging aanleiding om op delen een gezamenlijk inkoopkader 

te formuleren? Of de inkoopkaders van gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor 

af te stemmen? (zie ook advies bij begeleidingscomponent FACT in Zvw en 

levensloopbegeleiding Wmo) Zoek dan naar de mogelijkheid te komen tot een gezamenlijk 

inkoopkader. 

Bekostiging en contractering

Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en aanbieders werken samen aan een effectieve lokale 

infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling een impuls krijgt en duurzaam wordt 

voortgezet, is het belangrijk dat de prikkels bij deze partijen op een juiste manier zijn verdeeld. Daarbij ligt 

het voor de hand dat financiers zelf afstemmen met hun eigen financiële ketenpartners.

Samenvattend advies:

•  We adviseren de financiers om samen afspraken te maken over bekostiging en financiering van de 

levensloopfunctie vanuit de wettelijke kaders van de Wmo2015, Jeugdwet, Zvw en Wlz.

•  We adviseren de afspraken in regionaal verband verder vorm te geven (gemeenten en zorginkopers 

van zorgverzekeraars en zorgkantoren) en daarbij rekening te houden met diens expliciete 

aandachtspunten, doelgroepen, beschikbare voorzieningen, etc.  

•  We adviseren de inkopers van de zorgverzekeraars, de gemeenten en het zorgkantoor om de 

condities en randvoorwaarden vanuit de eigen inkoopkaders vast te leggen in een collectief 

afsprakenkader dat gezamenlijk wordt opgesteld en bevestigd. De gemeenten–  zorgverzekeraars 

en zorgkantoren bepalen samen welke condities geborgd moeten worden in het collectief 

afsprakenkader. Er is ruimte om dit collectief afsprakenkader ook te vertalen naar gezamenlijke 

bekostigingsmodellen en/of afrekenmethodieken. De ruimte hiervoor is mede afhankelijk van de eisen 

die de NZa stelt. In ieder geval staat in het kader:

•  hoe (vorm) en waar (bij wie) de ketenveldnorm wordt gepositioneerd;

•  dat zorgverzekeraars afstemmen met gemeenten en andere ketenfinanciers bij het inkopen en 

contracteren van de partij die de ketenveldnorm uitvoert;

•  gemeenten de benodigde beschikbaarheid van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

afstemmen met de zorgverzekeraars.

Afrekening op basis van de wettelijke kaders

Bovenstaande paragraaf leidt tot het volgende voorstel tot afrekening: 

•  gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars maken ieder een eigen inkoopkader op basis van een 

collectief afsprakenkader.

•   Ze kopen zorg en ondersteuning in bij de zorgaanbieder(s) dat afgerekend wordt op basis van 

daadwerkelijk verbruik. 

•  Op basis hiervan vindt financiering plaats vanuit de Wmo2015, de Wlz of vanuit de Zvw en in 

voorkomende gevallen vanuit de WFZ. 

•  Partijen richten dit in op een manier die zo min mogelijk administratieve lasten met zich mee brengt.

•  Zorgaanbieders bespreken samen met de drie financiers (gemeenten, zorgverzekeraar(s) en 

zorgkantoren) de afbakeningsvraagstukken per casus. Wanneer sprake is van forensische zorg, dan 

wordt deze financiering georganiseerd

•  Op basis van volume kan dan vervolgens gekomen worden tot een verdeling van kosten.  

Registratie en verantwoording op trajectniveau wordt vormgegeven vanuit de wettelijke kaders van de 

Wmo2015, Zvw en Wlz.

Samenvattend advies

•    Bekrachtig de gemaakte afspraken door het ondertekenen van een overeenkomst tussen 

gemeenten, zorgverzekeraar , zorgkantoorzorgkantoorzorgkantoren en zorgaanbieder(s). 

Neem in de overeenkomst ook afspraken op over:

•    verantwoordelijkheden van iedere betrokken partij;

•    de manier van registratie ten behoeve van verantwoording die overeenkomt met de reeds 

noodzakelijke registratie binnen de Zvw, Wmo, Wlz;

•    de monitoring van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten;

•    het vormgeven van een gezamenlijke evaluatie van het gebruik en de maatschappelijke 

waarde van de levensloopfunctie;

•    de verdeling van de (overige) kosten tussen partijen en de manier van afrekening. 
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Bijlage Ter informatie 

Wettelijk (oa. Kosten levensloopteam). ter informatie: wettelijk kader (SG)LVG-indicaties

Memorie van Toelichting bij de Wet Langdurige Zorg (pagina 18)

“In de HLZ-brief van 25 april 2013 staat dat de zzp’s LVG 1–5 voor kinderen tot achttien jaar onderdeel 

worden van de nieuwe Jeugdwet. Ook na het bereiken van de achttienjarige leeftijd kan nog behoefte zijn 

aan deze zorg, bijvoorbeeld omdat de behandeling die vóór het achttienjarige levensjaar is gestart nog 

niet is afgerond. 

Ook kan het voorkomen dat pas na het bereiken van de achttienjarige leeftijd wordt vastgesteld dat deze 

vorm van zorg de meest aangewezen is in verband met de gedragsproblematiek van de licht verstandelijk 

beperkte jongvolwassene. Het gaat hierbij om integrale behandelzorg in een verblijfssetting met 

permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij die wordt ingezet voor een bepaalde periode. Na 

deze behandelperiode kan de cliënt zijn aangewezen op een andere vorm van zorg vanuit de Wlz dan 

wel kan de cliënt worden ondersteund door de gemeente en/of zorgverzekeraar. 

Bij deze groep cliënten is er dus niet in alle gevallen sprake van een blijvende behoefte aan zorg. Toch 

heeft de regering het noodzakelijk geacht deze groep cliënten onder de reikwijdte van de Wlz te 

brengen. De continuïteit van de ingezette behandeling prevaleert, naar de mening van de regering, 

boven het bereiken van de leeftijd van achttien jaar. Tevens vindt de regering het van belang dat deze 

vorm van integrale behandelzorg ook beschikbaar is voor jongvolwassenen. De regering maakt daarom 

voor deze groep een uitzondering op het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een blijvende 

zorgbehoefte.”

Regeling Langdurige Zorg en Wet langdurige zorg

RLZ 2.5.   De verzekerde, bedoeld in artikel 3.2.1, derde lid, onderdeel a, van de wet, heeft slechts 

recht op zorg indien hij is aangewezen op behandeling van de gedragsproblematiek 

en in verband daarmee verblijft in een instelling en is aangewezen op een van de 

zorgprofielen genoemd in artikel 3.2, eerste lid.

RLZ 3.2. lid 1:  LVG wonen met enige behandeling en begeleiding, 

LVG wonen met behandeling en begeleiding, 

LVG wonen met intensieve behandeling en begeleiding, 

LVG wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding, en 
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LVG besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding, 

LVG behandeling in een SGLVG behandelcentrum;

Wlz 3.2.1. lid 3:  In afwijking van het eerste lid heeft een meerderjarige verzekerde recht op zorg 

voor zover hij vanwege een combinatie van een licht verstandelijke handicap en 

gedragsproblemen:  

a. tijdelijk behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 

nabijheid als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, of 

b.  volgens zijn behandelaar is aangewezen op het afmaken van een onder de Jeugdwet 

aangevangen behandeling met verblijf.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 (CIZ, 2018: 19) maakt 

onderscheid tussen twee situaties

1.  Als het gaat om […] voortzetting van onder de Jeugdwet aangevangen multidisciplinaire behandeling 

in een LVG behandelinstelling omdat verzekerde 18 jaar wordt en hij volgens zijn behandelaar is 

aangewezen op het afmaken van deze integrale behandeling met verblijf) is er toegang tot de Wlz. 

De behandelaar geeft aan dat nog een periode (en welke periode/hoe lang) voortzetting van deze 

behandeling in een LVG behandelinstelling nodig is.

2.  Als het gaat om een meerderjarige verzekerde met een licht verstandelijke handicap en 

gedragsproblemen zonder voortzetting vanuit de Jeugdwet (Wlz art 3.2.1. derde lid onder a) 

doorlopen alle stappen.  

“ Stap 4: Bepalen noodzaak voor integrale multidisciplinaire behandeling in een (SG)LVG 

behandelinstelling 

In deze stap wordt vastgesteld of er een noodzaak is voor integrale multidisciplinaire behandeling in 

een LVG of SGLVG behandelinstelling, zoals beschreven in de memorie van toelichting bladzijde 13.

Het gaat om jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) met een licht verstandelijke handicap in combinatie met 

gedragsproblemen en vaak ook psychische stoornissen. Er is vaak sprake van meervoudige problematiek 

en/of problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling, verwaarlozing, verslaving of seksueel misbruik. 

De noodzaak tot een integrale, multidisciplinaire behandeling in een LVG-behandelinstelling wordt 

aangegeven bij de aanvraag en onderbouwd door een betrokken behandelaar. Bij de LVG-profielen zijn 

de volgende toelatingscriteria in combinatie vereist:

•  Behandelperspectief/prognose. Uit de onderzoeksgegevens moet blijken dat er perspectief is dat 

de gevraagde behandeling leidt tot verbetering in het persoonlijk en maatschappelijk functioneren 

van de verzekerde, geformuleerd in een concreet behandeldoel. De behandeling moet een 

multidisciplinair karakter hebben, gecoördineerd door een Wlz-behandelaar waarbij tijdens de intake- 

en diagnostiekfase is gebleken dat intramurale opname met behandeling noodzakelijk is;

•  Er is bij aanvang van de behandeling sprake van ernstige gedragsproblemen.

•  Het aanbod is (binnen de Wlz) gericht op jongeren van 18 tot 23 jaar oud.

Voor verzekerden die niet zijn aangewezen op integrale, multidisciplinaire behandeling in een LVG 

behandelinstelling, is geen LVG-zorgprofiel aan de orde. Mogelijk is er wel recht op een zorgprofiel in de 

reeks VG.
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1  Ook de voor de voorlopers van de Zorgverzekeringswet gebruiken we in deze casus de term Zorgverzekeringswet om de toegankelijkheid 

te vergroten. 

2 Per 2020 wordt de BOPZ vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Bijlage 2 – Vignet “Klaas”

Vignet 1: Klaas
Dit vignet is opgesteld ter verduidelijking van de handreiking bekostiging levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg. Het betreft een uitwerking van bestaande vignetten van het programma 

Continuïteit van Zorg. De casuïstiek is zo geformuleerd dat in alle gevallen de ketenveldnorm van 

toepassing is, om daarmee te illustreren hoe in concrete situaties bekostigingsafspraken gemaakt 

kunnen en moeten worden.

Situatie
Klaas is een man van 37 jaar. Eind jaren ’90 komt hij als adolescent in aanraking met hulpverlening 

wanneer een naast familielid suïcide pleegt. Er ontstaat een knik in zijn ontwikkeling, hij onderbreekt zijn 

Hbo-studie(s) en ondanks oprechte pogingen lukt het hem niet goed zijn leven op de rit te krijgen; Klaas 

wordt recidiverend depressief, suïcidaal en uit zich regelmatig achterdochtig.

Zorgverzekeringswet (ZVW)1

Begin jaren ’00 volgen de eerste (vrijwillige) psychiatrische opnames in verband met somberheid, 

suïcidaliteit en een paranoïde gedachtegang. Dit ontwikkelt zich later meer naar paranoïde psychotische 

decompensaties, al dan niet vanwege medicatieontrouw en stevig alcohol- en cannabisgebruik. De 

continuïteit van zorgverlening wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders regelmatig slechts een deel van 

zijn problematiek behandelen: ggz óf verslaving. Ook zijn complexe gedrag maakt dat zijn behandeling bij 

sommige zorgaanbieders vroegtijdig wordt stopgezet.

Verplichte zorg (BOPZ; ZVW)2

In deze periode veroorzaakt het gedrag van Klaas gevaarlijke situaties. Vooral de maatschappelijke 

onrust is groot. In eerste instantie wordt er met enige regelmaat in het kader van de wet BOPZ een IBS 

uitgeschreven (een tijdelijke verplichte opname), hoewel duidelijk wordt dat er niet altijd een acuut 

psychiatrisch toestandsbeeld ten grondslag ligt aan het gedrag van Klaas. In de situatie van Klaas worden 

de grenzen van de wet opgezocht om maatschappelijke onrust te voorkomen.
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Tussen de periodes van verplichte zorg ontwikkeld Klaas zich tot actief zorgmijder. Tijdens zijn 

behandelperiodes wordt gerapporteerd dat Klaas antisociaal gedrag vertoont dat voortkomt uit 

wantrouwen, persoonlijkheidsdynamiek en een aversie jegens de hulpverlening. In de reguliere klinische 

opnamesetting is de veiligheid nauwelijks tot niet te borgen; als reactie op de opgelegde beperkingen en 

aversie jegens hulpverlening ontstaat er bij Klaas veel onrust en agressie. 

Detentie

Op zijn 33e verbreekt zijn vriendin hun relatie. Klaas raakt hierdoor volledig ontregeld. Enkele maanden na 

zijn relatiebreuk uit hij forse bedreigingen aan zijn voormalige vriendin. Deze bedreiging zijn zo heftig, dat 

dit resulteert in een gevangenisstraf. Klaas blijkt echter niet detentiegeschikt en wordt overgeplaatst naar 

een observatiekliniek. Er wordt een aanvraag ingediend voor reclasseringstoezicht, maar dit wordt door 

de rechter afgewezen.

Zwervend bestaan

Bij uitstroom uit de observatiekliniek leidt Klaas een zwervend bestaan. Hij verblijft in meerdere regio’s. 

Soms in de Maatschappelijke Opvang, maar vaak bij één van zijn vriendinnen. Overal loopt de situatie 

steeds verder uit de hand. Er sprake van ernstig maatschappelijk overlastgevend, fors grensoverschrijdend 

en/of gevaarzettend gedrag, wat leidt tot overbelasting en een gevoel van machteloosheid bij 

hulpdiensten.

Zonder Ketenveldnorm

Zonder Ketenveldnorm is er sprake van een status-quo. Doordat steeds opnieuw zorg moet worden 

opgeschaald en regio’s steeds opnieuw de verantwoordelijkheid moeten nemen, is het voor de 

hulpdiensten te ingewikkeld. Eigenlijk wil niemand hem hebben. Het lukt hulpdiensten dan ook niet om 

een effectieve, samenhangende aanpak te ontwikkelen. Om de situatie te doorbreken wordt gewacht op 

nieuwe bedreiging, zodat Klaas opnieuw vanuit de strafrechtketen kan worden geholpen.

Instroom Ketenveldnorm

In 2019 wordt Klaas echter aangemeld voor de ketenveldnorm vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis in 

regio X. Na aanmelding vanuit het Veiligheidshuis vindt een beoordeling plaats of alle voorliggende 

opties in het reguliere circuit én de strafrechtketen voldoende zijn uitgeput. 

Wanneer dat het geval blijkt en de situatie dermate ernstig is, wordt Klaas geïncludeerd. Daaropvolgend 

wordt een plan opgesteld voor een sluitende zorg en ondersteuning. Vanwege het hoge recidive-risico 

(drugsgebruik; verkeerd netwerk) vindt er een overdracht plaats van regio X naar regio Y. In regio Y wordt 

de zorg en ondersteuning van Klaas georganiseerd rondom een Beschermd wonen voorziening.

Wettelijke kaders
Het levensloopteam zet voor Klaas zorg en ondersteuning in vanuit de volgende wettelijke kaders: de 

Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke opvang 2015 en de Participatiewet. Om tot een gedeeld 

en expliciet beeld te komen van ieders wettelijke verantwoordelijkheden en tot toereikende (incidentele/

structurele) bekostigingsafspraken te komen, dienen de wettelijke kaders ook in het geval van Klaas als 

uitgangspunt. 

Door de grondslagen expliciet te maken, wordt voorkomen dat betrokkenen en financiers 

onduidelijkheid ervaren rondom (de afbakening) van verantwoordelijkheden. De ketenveldnorm zelf gaat 

immers expliciet uit van het organiseren van samenhang tussen de verschillende juridische- en financiële 

kaders. 

Afhankelijk van keuzes bij de regionale inrichting van de ketenveldnorm moet op casusniveau 

onderhandeld worden over de bekostiging van de verschillende elementen uit de levensloopfunctie, 

of kan op basis van structurele bekostigingsafspraken tussen financiers de levensloopfunctie worden 

ingevuld. De mate van afspraken bepaalt dus de hoeveelheid werk of ‘onderhandelen’ in individuele 

gevallen.

De handreiking bekostiging geeft een nadere toelichting op het maken en soepel uitvoeren van 

fundamentele samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn sterk gebaat bij het expliciet maken van 

rollen en verantwoordelijkheden binnen een (keten)samenwerking.

In de situatie van Klaas worden de elementen uit de levensloopfunctie als volgt verdeeld over de 

wettelijke kaders:

ZVW: medicatie, ambulante en klinische ggz, huisarts

Wmo: (intensieve) begeleiding, beschermd wonen

Participatiewet: werk en inkomen
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De werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf is opgesteld om de overgang van verblijf in een 

instelling voor geneeskundige ggz naar ambulante setting te bevorderen. Daarmee gaat de 

werkwijzer uit van het organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning op meerdere 

leefdomeinen en raakt zodoende aan de organisatie en bekostiging van de levensloopfunctie.

De werkwijzer is onderschreven door GGZ Nederland, Mind, de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en geeft duiding aan wettelijke 

verantwoordelijkheden, termijnen en randvoorwaarden en kan zodoende als erkend instrument 

worden gehanteerd bij de regionale invulling van de Ketenveldnorm. De werkwijzer stelt:

‘Om te stimuleren dat mensen naar huis of een andere passende plek kunnen met de juiste 

zorg en ondersteuning als een klinische opname in een ggz-instelling niet langer medisch 

noodzakelijk is, is samenwerking nodig tussen betrokken partijen met heldere afspraken over 

hoe te handelen rondom individuele patiënten. […] De Werkwijzer is leidend voor de partijen 

en partijen spreken elkaar aan als niet wordt gehandeld op basis van deze Werkwijzer. 

Zorgaanbieders en gemeenten bewerkstelligen op basis van deze Werkwijzer dat ambulante 

zorg aansluit bij, of onderdeel is van, het wijknetwerk. 

De Werkwijzer heeft betrekking op de geneeskundige ggz (inclusief verslavingszorg) onder de 

Zvw. De wet- en regelgeving en de uitleg in de duidingen van het Zorginstituut zijn bepalend 

voor de (inhoud van de) aanspraak op verzekerde zorg. De Werkwijzer is geen onderdeel van 

de duiding, maar een invulling van het advies om afspraken tussen betrokken partijen te maken 

om de keten van ggz-zorg te verbeteren. […] Als uitgangspunten zijn gehanteerd, dat opname 

in principe tijdelijk is, dat iedere patiënt zo snel mogelijk zijn leven weer kan oppakken en dat de 

regievoering bij de patiënt en zijn naasten ligt (vanuit een herstelgerichte zorgvisie). Vanuit deze 

uitgangspunten hebben de betrokken partijen een gedeelde verantwoordelijkheid en een eigen 

rol: 

•    de GGZ-aanbieder treft al bij aanvang van de opname voorbereidingen voor tijdig en 

passend ontslag,  

•    de betrokken financiers (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren) zijn verantwoordelijk 

voor het beschikbaar maken van passende vervolgvoorzieningen op het terrein van 

bijvoorbeeld wonen, inkomen en ambulante zorg en ondersteuning.  

Wanneer het bepalen van de wettelijke grondslagen voor de verschillende elementen uit de 

levensloopfunctie onduidelijkheid geeft, kunnen de regio’s en financiers gebruik maken van bestaande 

en ondersteunde afwegingskaders, dan wel aanvullende afspraken om de onduidelijkheden weg te 

nemen. We geven hierbij als voorbeeld de verdeling van behandeling en begeleiding binnen FACT en de 

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf.

Hierbij plaatsen we wel de disclaimer dat FACT wordt afgeschaald bij twee jaar stabiliteit. De 

levensloopteams in de ketenveldnorm zijn levenslang en daar zal structurele begeleiding vanuit de WMO 

aanwezig zijn in meer stabiele fasen.

Uit de handreiking bekostiging: Over het algemeen en op papier is de scheiding tussen 

behandeling en begeleiding helder, de praktijk is echter weerbarstiger. FACT is hier een 

voorbeeld van, behandeling en begeleiding lopen door elkaar heen en staan in elkaars 

verlengde. Hier ontstaat een grijs gebied tussen wanneer iets behandeling of begeleiding is. 

Een grijs gebied dat leidt tot een financieringsvraagstuk waar (met name jongeren ) in FACT 

de dupe van kunnen worden. Behandeling en begeleiding blijft soms een grijs gebied. Ook 

landelijk speelt dit thema. VNG, VWS en ZN nemen op korte termijn het initiatief tot het 

verlenen van een opdracht aan een externe partij die helderheid dient te verschaffen over de 

taak-, verantwoordelijkheids- en financieringsverdeling voor de FACT-teams. De uitkomsten van 

dit onderzoek (voor zover beschikbaar in het najaar 2019) kunnen worden opgenomen in een 

nieuwe versie van de handreiking.

 

Vooralsnog verdient het aanbeveling om met betrekking tot de organisatie en uitvoering van 

de werkzaamheden van FACT-teams een goede monitoring in de regio’s op te zetten waarbij 

de ist- situatie van de huidige FACT in kaart gebracht worden en wie de huidige financiers 

zijn met welk aandeel in het FACT (justitie/Zvw/Wmo). Daarbij is het belangrijk om ook de 

Soll-situatie met elkaar vast te stellen en te monitoren. Wat zijn de bestaande en de eventuele 

nieuwe interventies? In welk domein vallen deze? Wanneer over de parameters die antwoord 

geven op deze vragen gezamenlijk gedragen parameters worden vastgesteld, ontstaat er vooraf 

consensus en kunnen betrokken partijen op basis van de resultaten van de monitoring ook hun 

verantwoordelijkheid invullen bij het maken van bekostigingsafspraken. 
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Naast samenwerking rondom individuele patiënten en ten behoeve daarvan, is tijd nodig 

waarin partijen in gezamenlijkheid de benodigde randvoorwaarden creëren. De Werkwijzer 

geeft hiervoor de gewenste richting aan en biedt regionale en lokale partijen een handvat 

om met elkaar in dialoog te gaan en de benodigde afspraken te maken zowel op individueel 

patiëntniveau als algemeen.’

Let op: vraagstukken omtrent de beschikbaarheid en toegang tot elementen van de levensloopfunctie 

behoren niet tot de bekostiging. Het is aan de regio’s om hier fundamentele afspraken over te maken en 

sturing aan te geven.

Bekostiging

Rekenvoorbeeld

Samenvatting

ZVW per jaar:

WMO per jaar:

Participatiewet per jaar:

Kosten totaal:
Kosten participatiewet:

Opleiding per jaar:

Uitkering: Uitgaande van een bijstandsuitkering:

Totale kosten Participatiewet::

Lesgeld (conform DUO):

Materiële kosten:

Opleidingskosten:

Verblijf 2 maal 6 weken HIC (inclusief afschalen zorg naar categorie E):

Tarief categorie H (HIC):

Tarief categorie E:

Aantal dagen H: 70

Aantal dagen E: 14

Kosten verblijf:

Kosten totaal:

Totaal kosten verblijf:

€ 58.758

€ 74.311

€ 13.725

€ 146.793

€ 1.168

€ 250

€ 1.418

€ 12.307

€ 13.725

€ 513,77

€ 393,65

70 * € 513,77 = € 35.964

14 * € 393,65 = € 5.511

€ 58.758

Kosten per onderdeel op basis van maximum NZa tarieven (waar beschikbaar) of inschatting tarief op 

basis van beperkte steekproef (WMO):

Behandeling (ambulant en gedurende klinische opname):

Uitgaande van diagnosetabel Persoonlijkheidsstoornis (waaronder paranoïde persoonlijkheidsstoornis) 

en gemiddeld 2,5 uur per week: DBC Persoonlijkheidsstoornis vanaf 6.000 t/m 11.999 minuten. Maximaal 

NZa tarief: € 17.282,61

Kosten Behandeling: € 17.282,61

Sociaal domein (Dagbesteding, Beschermd Wonen):

De bekostiging voor Bescherm Wonen en Dagbesteding is als gevolg van decentralisatie in 2015 

(WMO 2015) niet meer landelijk gereguleerd en kan dus per regio verschillen in zowel producten als in 

tariefstelling. In deze berekening is uitgegaan van de ZZP GGZ-C systematiek en door middel van een 

beperkte steekproef een tarief bepaald.

Indicatie: ZZP GGZ 5-C inclusief Dagbesteding.

Tarief: € 203,59

Aantal dagen: 365 (declarabele afwezigheid, de woning blijft beschikbaar voor Klaas ook gedurende de 

klinische opname3).

Kosten Sociaal Domein: 365 * € 203,59 = € 74.311

3  Hierover kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zoals een aparte prestatie afwezigheidsdag waarin uitsluitend huisvesting vergoed 

wordt. Dit zal de kosten beperken.
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Indien nodig is beveiligde intensieve zorg beschikbaar. Hiervoor gelden de onderstaande prestaties 

(ZVW) en tarieven per dag. Deze tarieven komen dan in plaats van (dus niet bovenop) de hierboven 

gehanteerde tarieven voor verblijf categorie H en/of E.

E2 €400,87 Beveiligingsniveau 2

E3 €415,63 Beveiligingsniveau 3

F2 €441,66 Beveiligingsniveau 2

F3 €456,42 Beveiligingsniveau 3

G2 €574,86 Beveiligingsniveau 2

G3 €589,61 Beveiligingsniveau 3

Colofon

Dit vignet dient als bijlage voor de handreiking bekostiging levensloopfunctie en beveiligde intensieve 

zorg en is tot stand gekomen met inzet van expertbureau jb Lorenz. Het betreft een verdere uitwerking 

van bestaande vignetten van het programma Continuïteit van zorg.

De casuïstiek is zo geformuleerd dat in alle gevallen de ketenveldnorm van toepassing is, om daarmee 

te illustreren hoe in concrete situaties bekostigingsafspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Voor 

meer informatie over de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg kunt u 

terecht op www.continuiteitvanzorg.nl

http://www.continuiteitvanzorg.nl
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Bijlage 3 – Vignet “Monica”

Vignet 2: Monica (heet op Continuïteit van Zorg ‘Hans’)
Dit vignet is opgesteld ter verduidelijking van de handreiking bekostiging levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg. Het betreft een uitwerking van bestaande vignetten van het programma 

Continuïteit van Zorg. De casuïstiek is zo geformuleerd dat in alle gevallen de ketenveldnorm van 

toepassing is, om daarmee te illustreren hoe in concrete situaties bekostigingsafspraken gemaakt 

kunnen en moeten worden.

Situatie

Monica is een vrouw van 28 jaar. Ze heeft een IQ van 63 en een (uitgebreide) voorgeschiedenis in de 

psychiatrie en gehandicaptenzorg. Monica komt uit een klein gezin (1 broer), waarin zowel aan de kant 

van vader als moeder psychiatrie en LVB voorkomen. Zelf wordt Monica in haar jeugd gediagnosticeerd 

met ADHD, waarvoor zij ook medicatie gebruikt en al op jonge leeftijd gaat ze van het regulier naar 

het speciaal onderwijs. Als ze 11 is scheiden haar ouders, waarna Monica acting-out gedrag ontwikkelt. 

Op school raakt ze dagelijks betrokken bij vechtpartijen met medeleerlingen en docenten. Op haar 16e 

wordt ze dan ook van school gestuurd. Vanaf dat moment gaat ze werken.

Maatschappelijke opvang (Wmo)

Wanneer Monica op haar 17e naar Deventer verhuist komt zij in aanraking met ‘foute vrienden’. Ze gaat 

gebruiken (speed, cocaïne, xtc, cannabis). Om aan geld te komen werkt ze als kassamedewerker, maar 

in die werksituatie is continu sprake van overvraging. Monica raakt werkloos, dakloos en verblijft in een 

Maatschappelijke Opvang. Ze zorgt voor overlast en loopt gewapend op straat waarbij ze zich dreigend 

uit naar voorbijgangers en hulpverleners. Dat leidt ertoe dat ze ook in de Maatschappelijke Opvang niet 

meer welkom is. Monica wordt meerdere malen aangehouden voor poging tot overval en opgenomen 

in de reguliere psychiatrie, waar het (extreem) gewelddadige gedrag zich binnen de instelling voortzet 

tegen het personeel. Er lijkt ook hierbij sprake van overvraging.

SGLVG (Wlz)

Op haar 20e komt Monica terecht in een SGLVG-behandelkliniek. Deze behandeling lijkt beter aan te 

slaan en het aantal incidenten neemt sterk af. De combinatie van beperkte behandeling en vooral veel 
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begeleide dagbestedingsactiviteiten doen Monica goed, hoewel er wel sprake is van incidenten met 

medepatiënten. Monica ziet zichzelf als zelfredzaam, maar raakt snel over- of onderprikkelt. Haar reactie 

op over- of onderprikkeling is drugsgebruik, waardoor psychiatrische problemen terugkeren. Op het 

moment dat ze de kliniek verlaat is er geen passende zorg beschikbaar. 

Beschermd wonen (Wmo)

Monica verblijft voor en na haar opname in een SGLVG-behandelkliniek meerdere keren in een RIBW4, 

maar wordt steeds uit de beschermde woonvormen gezet vanwege het overtreden van de regels. Vaak 

gaat het om relatief kleine overtredingen zoals roken op de kamer en verbale agressie jegens personeel 

dat zij niet kent. Op het moment dat ze van voorziening moet wisselen ontstaan schakelmomenten 

waarop ze uit beeld raakt, waarna de cirkel van delictgedrag, kleine overvallen, psychiatrie en gebruik zich 

herhaalt. 

BOPZ (Zvw); ISD (Wfz)

In de periode na de SGLVH-behandelkliniek verscherpen de incidenten van licht naar zwaar en zorgt 

Monica voor veel overlast en zwaar fysiek geweld (met name richting hulpverleners). Dit leidt allereerst 

tot een aantal IBS’en en een verplichte opname met een Rechtelijke Machtiging (BOPZ), maar ook deze 

opname is tijdelijk. Niet snel daarna legt de rechter haar een ISD-maatregel op voor twee jaar. 

 

Monica doorloopt haar ISD en ze heeft zichtbaar baat bij de structuur die het haar biedt. Wanneer haar 

ISD in een extramurale fase komt, met behandeling vanuit een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA), 

wordt er toegewerkt naar een overplaatsing naar Beschermd Wonen. Monica vindt dit spannend en zodra 

de ISD-titel vervalt gaat het mis. Monica onttrekt zich aan zorg en begeleiding en veroorzaakt ernstig 

overlast en gevaar voor zichzelf en haar omgeving. Hulporganisaties weten niet wat ze met haar aan 

moeten en escaleren naar het Veiligheidshuis.

Ketenveldnorm

Monica wordt door het Zorg- en Veiligheidshuis aangemeld voor de Ketenveldnorm. Na aanmelding 

vanuit het Veiligheidshuis vindt een uitgebreide beoordeling plaats of alle voorliggende opties inclusief 

de strafrechtketen voldoende zijn uitgeput. Wanneer dat het geval blijkt wordt Monica geïncludeerd in de 

Ketenveldnorm. Er wordt een plan opgesteld voor sluitende zorg en ondersteuning. 

4 Ze heeft een indicatie voor een GGZ C-4 pakket, dit valt nu onder beschermd wonen.

Monica doet het goed wanneer sprake is van een gekaderd dagritme, hulpverlening (FACT in combinatie 

met woonbegeleiding) die ze kent, die haar op het juiste niveau aanspreekt en haar helpt met de 

signalering van mogelijke risico’s. Uit het verleden blijkt dat dan incidenten afnemen. 

Deze hulpverlening is intensief, ook wanneer het beter met haar lijkt te gaan, omdat uit het verleden blijkt 

dat ze bij afschaling direct gevaar vormt voor zichzelf en anderen. Afschalen kan dus niet; er is sprake van 

behoefte aan blijvende ondersteuning om ernstig nadeel te voorkomen. Daarnaast moeten woonvorm/

dagbesteding, waar Monica komt, berekend zijn op haar soms afwijkende gedrag. Dit vraagt een ander 

soort inzet dan tot op heden gepleegd is. 

Wettelijke kaders
De zorg en ondersteuning voor Monica wordt vormgegeven vanuit de volgende wettelijke kaders: de 

Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Participatiewet.

Om tot een gedeeld en expliciet beeld te komen van ieders wettelijke verantwoordelijkheden en tot 

toereikende (incidentele/structurele) bekostigingafspraken te komen, dienen de de wettelijke kaders ook 

in het geval van Monica als uitgangspunt. 

Door de grondslagen expliciet te maken, wordt voorkomen dat betrokkenen en financiers 

onduidelijkheid ervaren rondom (de afbakening) van verantwoordelijkheden. De ketenveldnorm zelf gaat 

immers expliciet uit van het organiseren van samenhang tussen de verschillende juridische- en financiële 

kaders. 

In de situatie van Monica worden de elementen uit de levensloopfunctie als volgt verdeeld over de 

wettelijke kaders:

Wlz: Langlopende indicatie; beschermd wonen, behandeling en begeleiding.

Zvw: Behandeling gedurende eerste 90 dagen

Wmo: ADL, tijdelijke beschermd wonen voorziening voor maximaal 90 dagen voordat de voorziening 

vanuit de Wlz is geregeld (vraagt inhoudelijke afspraken met en tussen gemeenten).

Participatiewet: bestaanszekerheid; werk en inkomen
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Let op: De ruimte die partners binnen de wettelijke kaders hanteren (beschikbaarheid, toegang), vraagt 

nadere afspraken tussen betrokken organisaties en financiers. De ketenveldnorm gaat immers expliciet uit 

van het organiseren van samenhang tussen de verschillende juridische- en financiële kaders.

Dat betekent ook dat vraagstukken omtrent de beschikbaarheid en toegang tot elementen van de 

levensloopfunctie niet behoren tot de bekostiging. Deze inhoudelijke en organisatorische vraagstukken 

zijn voorliggend. Het is aan de regio’s om hier fundamentele afspraken over te maken en sturing aan te 

geven.

Bekostiging

Bekostiging uit:  WMO (eerste 90 dagen Beschermd Wonen incl. Dagbesteding)

 ZVW (Behandeling gedurende eerste 90 dagen)

 WLZ (indicatie 6VG na 90 dagen, verblijf in instelling)

 Participatiewet (90 dagen bijstand, daarna zak- en kleedgeld tijdens verblijf)

Samenvatting kosten jaar 1:

WMO eerste 3 maanden: 

ZVW eerste 3 maanden:

WLZ restant jaar (9 maanden):

Participatiewet per jaar:

Kosten totaal:

Tarief:

Aantal dagen:

Kosten WLZ:

€ 17.314

€ 4.962

€ 96.489

€ 6.227

€ 124.992

€ 350,87

 275

€ 96.489

WMO:

ZZP 4GGZ-C:  € 192,38 per dag

Totale kosten 90 dagen: € 17.314

ZVW:

Diagnosegroep:  Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

Minuten behandeling: 2.877 (op basis van ZZP SGLVGnorm, berekend voor 90 dagen)

DBC product: 030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 

minuten

Maximaal NZa tarief: € 4.962,16

WLZ:

Na 90 dagen indicatie ZZP 7VG inclusief behandeling, inclusief dagbesteding

Participatiewet:

Bijstandsuitkering: € 1.025,55 (per maand, gedurende 3 maanden)

Zak- en kleedgeld: € 350 (per maand, gedurende verblijf in instelling)

Totale kosten participatiewet: € 6.227

Colofon

Dit vignet dient als bijlage voor de handreiking bekostiging levensloopfunctie en beveiligde intensieve 

zorg en is tot stand gekomen met inzet van expertbureau jb Lorenz. Het betreft een verdere uitwerking 

van bestaande vignetten van het programma Continuïteit van zorg.

De casuïstiek is zo geformuleerd dat in alle gevallen de ketenveldnorm van toepassing is, om daarmee 

te illustreren hoe in concrete situaties bekostigingsafspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Voor 

meer informatie over de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg kunt u 

terecht op www.continuiteitvanzorg.nl

http://www.continuiteitvanzorg.nl
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Vignetten ketenveldnorm levensloopfunctie en 
intensieve beveiligde zorg

Vignet 3: Marco
Dit vignet is opgesteld ter verduidelijking van de handreiking bekostiging levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg. Het betreft een uitwerking van bestaande vignetten van het programma 

Continuïteit van Zorg. De casuïstiek is zo geformuleerd dat in alle gevallen de ketenveldnorm van 

toepassing is, om daarmee te illustreren hoe in concrete situaties bekostigingsafspraken gemaakt 

kunnen en moeten worden.

Situatie
Marco is een man van 42 jaar. Als adolescent komt hij als hangjongere in aanraking met softdrugs. 

In diezelfde periode ontwikkelt Marco een psychotische kwetsbaarheid. Daarnaast heeft Marco 

gedragsproblematiek, zo wordt hij snel boos in onbekende situaties en wordt regelmatig geschorst van 

school vanwege agressie. Gaandeweg schiet het incidenteel gebruik van cannabis door in een verslaving. 

Zijn omgeving maakt zich zorgen over de gevolgen van zijn gedrag én zijn drugsgebruik.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wanneer mensen in zijn omgeving hun zorgen uiten, start de eerste (vrijwillige) behandeling van 

Marco. In eerste instantie is deze behandeling gericht op zijn verslaving, maar wanneer psychotische 

kwetsbaarheid wordt diagnosticeert richt de behandeling zich ook op deze kwetsbaarheid. De 

continuïteit van zorgverlening wordt wel bemoeilijkt doordat zorgaanbieders vaak moeite hebben met 

zijn agressieve gedrag. Meerdere behandelingen worden om die reden gestopt. Nieuwe behandelaren 

richten zich vaak maar op een deel van zijn problematiek: ggz óf verslaving. In deze periode verliest 

Marco vanwege zijn gedrag ook een groot deel van zijn sociale netwerk.

Na een paar jaar wisselende behandelingen concludeert een psychiater dat er misschien meer aan de 

hand is. Marco wordt op 27-jarige leeftijd gediagnostiseerd op autisme. Daarbij wordt geconstateerd dat 

wisselende gezichten in zijn omgeving bijdragen aan zijn gedragsproblemen en agressie.
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Verplichte zorg (BOPZ; ZVW)

Tussen periodes van klinische opname ontwikkelt Marco steeds agressiever gedrag naar zijn omgeving. 

Zijn agressie is niet meer alleen gericht op hulpverleners en zijn directe omgeving, maar ook steeds vaker 

op buurtbewoners. Dit leidt tot vervelende conflicten en wanneer een ruzie uit de hand loopt eindigt dat 

voor Marco in een eerste verplichte opname: eerst in een crisisopname (IBS) en later in een langdurige 

periode van verplichte zorg (rechterlijke machtiging; RM). 

Tijdens de verplichte zorg gaat het relatief goed met Marco. Door verminderd cannabisgebruik 

stabiliseert hij, maar zodra zijn RM afloopt verbreekt hij het contact met hulpverlening, pakt hij zijn gebruik 

weer op en verslechtert zijn situatie. Het gaat opnieuw mis wanneer Marco vastloopt in zijn administratie 

en schulden opbouwt. De woningcorporatie dreigt met een huisuitzetting wat maakt dat Marco geen 

uitwegen meer ziet en zijn woning in de brand steekt. 

Strafrecht (Wfz)

Marco wordt opgepakt en veroordeeld. Onderdeel van straf is opname met een Artikel 37-maatregel 

op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA). In het eerste jaar van zijn gedwongen behandeling 

gaat het wederom goed met Marco. De gesloten structuur maakt ook hier dat zijn cannabisgebruik 

onder controle wordt gehouden, en structuur van de FPA draagt bij aan stabilisatie en bevordert zijn 

behandeling. Wel blijft Marco af en toe agressief en vindt er soms een terugval plaats.

Verplichte zorg (BOPZ; ZVW, Wlz)

Op zijn 36e loopt de Artikel-37 maatregel af en wordt er opnieuw een nieuwe rechterlijke machtiging 

(RM) aangevraagd. Deze wordt door de rechter afgegeven. Feitelijk blijft Marco daarmee op dezelfde 

plek als onder zijn Artikel 37-maatregel, waardoor zijn behandeling en gestructureerde omgeving wordt 

voortgezet.

Hier ontstaat echter een vervelende situatie: de RM’en worden steeds weer verlengd en de behandeling 

wordt gedurende deze hele periode voortgezet. Ontslag naar een eigen woning met ambulante zorg 

wordt ingeschat als te risicovol voor Marco zelf en de maatschappij. Uiteindelijk zit Marco al zeven jaar in 

deze setting.

Omdat uitstroom uit de klinische instelling wel tot de mogelijkheden behoort, is Marco door de FPA 

meerdere keren aangemeld bij een Beschermd Wonen-voorziening. Vanwege de combinatie van 

problematiek, wordt zijn aanmelding structureel afgewezen omdat instellingen aangeven de vereiste 

structuur niet te kunnen bieden. Ook een verzoek voor plaatsing voortgezet klinische behandeling wordt 

afgewezen omdat er primair geen sprake is van een behandelingsvraag maar van een verblijfsvraag.

Instroom ketenveldnorm

In 2019 wordt Marco vanuit de zorgaanbieder aangemeld voor de ketenveldnorm. Reden voor 

aanmelding is dat Marco woont op een behandelplek, omdat een passend en samenhangend alternatief 

niet kan worden georganiseerd. De ernst van de situatie wordt versterkt doordat Marco ondertussen 

volledig is gehospitaliseerd. 

Bij het Veiligheidshuis is Marco overigens niet bekend: hij is immers al zeven jaar in verplichte zorg. 

Na aanmelding vindt een beoordeling plaats of alle voorliggende opties in het reguliere circuit én de 

strafrechtketen voldoende zijn uitgeput. Wanneer dat het geval blijkt en de situatie dermate ernstig is, 

wordt Marco geïncludeerd in de ketenveldnorm. Daaropvolgend wordt een plan opgesteld voor een 

sluitende zorg en ondersteuning. 

Wettelijke kaders
Het levensloopteam maakt een plan dat is opgebouwd uit de volgende elementen:

• Woningaanbieder creëert een passende woonplek

• Begeleiding is intensief aanwezig en gericht op duurzaam contact opbouwen

• Flexibele ondersteuning in ADL en deelname aan de samenleving

• Kliniek biedt voortgezette behandeling en mogelijkheid tot tijdelijk verblijf (decompensatie)

• Inzet vanuit een ervaren dagbestedingspartner

• Een uitkering

Om tot een gedeeld en expliciet beeld te komen van ieders wettelijke verantwoordelijkheden en tot 

toereikende (incidentele/structurele) bekostigingafspraken te komen, dienen de wettelijke kaders als 

uitgangspunt. 

Door de grondslagen expliciet te maken, wordt voorkomen dat betrokkenen en financiers 

onduidelijkheid ervaren rondom (de afbakening) van verantwoordelijkheden. De ketenveldnorm zelf gaat 

immers expliciet uit van het organiseren van samenhang tussen de verschillende juridische- en financiële 

kaders. 
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Deze verschillende elementen uit het plan van Marco worden gefinancierd vanuit de volgende wettelijke 

kaders: de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke opvang 2015 en de 

Participatiewet.

Wlz: financier huidige setting behandeling en verblijf

ZVW: behandeling, tijdelijk verblijf (decompensatie)

Wmo: Woonbegeleiding, intensieve begeleiding, ADL, dagbesteding

Participatiewet: werk en inkomen

Wanneer het bepalen van de wettelijke grondslagen voor de verschillende elementen uit de 

levensloopfunctie onduidelijkheid geeft, kunnen de regio’s en financiers gebruik maken van bestaande en 

ondersteunde afwegingskaders, dan wel aanvullende afspraken om de onduidelijkheden weg te nemen. 

We geven hierbij als voorbeeld de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf en ontwikkelingen in de Wet 

verplichte ggz.

De werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf is opgesteld om de overgang van verblijf in een 

instelling voor geneeskundige ggz naar ambulante setting te bevorderen. Daarmee gaat de 

werkwijzer uit van het organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning op meerdere 

leefdomeinen en raakt zodoende aan de organisatie en bekostiging van de levensloopfunctie.

De werkwijzer is onderschreven door GGZ Nederland, Mind, de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en geeft duiding aan wettelijke 

verantwoordelijkheden, termijnen en randvoorwaarden en kan zodoende als erkend instrument 

worden gehanteerd bij de regionale invulling van de ketenveldnorm. 

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz (Wvggz) de BOPZ. Onderdeel van de 

verplichte zorg  (de zorgmachtiging) wordt een inventarisatie van randvoorwaarden voor 

maatschappelijke deelname.  De verantwoordelijk Geneesheer-Directeur kan zich dus 

uitspreken over randvoorwaarden op het gebied van wonen, inkomen, dagbesteding,en 

behandeling. Het is aan de Wvggz-regio’s om hier nadere invulling aan te geven.Het kan daarom 

verstandig zijn om bij vraagstukken over het organiseren en bekostigen van samenhangende 

zorg en ondersteuning aan te sluiten bij de regionale ontwikkeling op aanpalende 

beleidsterreinen.

Let op: vraagstukken omtrent de beschikbaarheid en toegang tot elementen van de levensloopfunctie 

behoren niet tot de bekostiging. Het is aan de regio’s om hier fundamentele afspraken over te maken en 

sturing aan te geven.

Bekostiging

Bekostiging vignet 3

WLZ

WMO

ZVW

Participatiewet

Totaal

€ 14.005

€ 62.096

€ 19.911

€ 12.307

€ 108.317

WLZ:

Bekostiging WLZ op basis van 60 dagen ZZP 5GGZ-B in afwachting van beschikbaarheid van een 

passende BW-voorziening.

Tarief:  € 233,41

Aantal dagen  60

Kosten:  € 14.004,60

WMO:

Na 60 dagen overplaatsing naar BW-voorziening op basis van ZZP 5GGZ-C inclusief dagbesteding. Totaal 

305 dagen bekostiging BW uit de WMO.

ZZP 5GGZ-C Incl.  € 203,59

Aantal dagen:  305

Kosten:  € 62.094,95

ZVW:

Behandeling tijdens verblijf op BW, bij decompensatie ook korte perioden verblijf op klinische 

voorziening in combinatie met opschaling behandeling. 4 maal per jaar 1 week klinisch verblijf.
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Behandeling:

Per week 1 uur behandeling gedurende 48 weken per jaar. 2 uur per week gedurende 4 weken van 

klinische opname. Totaal aantal uren: 56 per jaar, 3.360.

DBC: 207 - Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

Tarief: € 8.88,35

Verblijf op kliniek categorie E (intensieve verzorging), gedurende 28 dagen per jaar.

Tarief per dag:  € 393,65

Per jaar: € 11.022,20

Totale kosten ZVW per jaar: € 19.910,55

Participatiewet:

Kosten Participatiewet op basis van bijstandsuitkering. Vanwege de korte duur van de opname in een 

kliniek loopt de bijstandsuitkering in deze periode regulier door.

Hoogte uitkering per maand  €  1.025,55 

Uitkering per jaar  € 12.306,60 


