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Inrichting	ketenveldnorm	regio	Oost-Brabant		
Ketenveldnorm	Levensloopfunctie	en	Beveiligde	intensieve	zorg	

De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is ontwikkeld 

om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg 

voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of 

een verstandelijke beperking. De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen 

strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, 

maar wél een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische 

expertise nodig hebben. Uitgangspunt is ‘ambulant, tenzij…’. Professionals blijven 

zo lang als nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen 

begeleiding en zorg snel op en af. Beveiligde zorg is in de regio aanwezig, mocht dat 

nodig zijn. Ook is voldoende passende huisvesting nodig. 

Regio Oost-Brabant heeft 1,4 miljoen inwoners, 38 gemeenten en twee Zorg- & 

Veiligheidshuizen. Naar schatting zijn er maximaal 100 mensen in Oost-Brabant, 

waarvoor de ketenveldnorm een passende interventie is.  

De ketenveldnorm vraagt nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de 

zorg-, veiligheids- en inkoopketen. Onder aansturing van de regionale  bestuurlijke 

Programmaraad Zorg & Veiligheid is de ketenveldnorm in Oost-Brabant 

geïmplementeerd. GGzE is regievoerder. Begin 2021 wordt de ketenveldnorm 

geborgd als reguliere werkwijze in Oost-Brabant.  

Heel Nederland implementeert inmiddels de ketenveldnorm. Zij benutten de 

ervaringen uit Oost-Brabant en de drie andere regio’s die gestart zijn als pilot.  

UITGANGSPUNTEN van de Programmaraad voor de implementatie van de ketenveldnorm in Oost-Brabant 

1. De werkversie van de ketenveldnorm Levensloopfunctie & Beveiligde Intensieve Zorg.  

2. Bestaande wet- en regelgeving en financieringsstromen. 

3. Aansluiten bij bestaande structuren, werkwijzen, organisaties en netwerken. 

4. Gezamenlijke ambitie: mogelijk maken dat we kunnen doen wat nodig is, om de kwaliteit van leven van 

cliënten en hun naasten te verbeteren en de veiligheid te vergroten. 

5. Knelpunten naar de juiste niveaus escaleren en daarover ketenafspraken maken.  

6. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: betrokken ketenpartners zijn samen verantwoordelijk voor mensen in 

de levensloopfunctie, de risico’s en het vinden van oplossingen. Organisaties en professionals staan er niet 

alleen voor. 

7. De leefwereld centraal: integrale ondersteuning, zonder schotten, continuïteit van zorg. 

8. DOEN! Aan de slag, geen onverantwoorde risico’s nemen, goed monitoren en tussentijds bijsturen.  

Kernwaarden uitvoering  

ketenveldnorm Oost-Brabant 

EIGENAARSCHAP  

we zijn er samen van! 

SAMENWERKEN 

ketenpartners zorg & veiligheid 

VOLHOUDEN 

langdurige betrokkenheid 
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VOOR WIE IS DE LEVENSLOOPFUNCTIE BEDOELD? WAT LEVERT DE LEVENSLOOPFUNCTIE OP?  

Het gaat om mensen met complexe problematiek, die vaak al jaren bestaat en 

steeds weer voor onrust zorgt. We werken aan meer ‘rust en stabiliteit’ door: 

- Langdurige betrokkenheid bij een persoon en – zeker op 

overgangsmomenten - continuïteit van ondersteuning, zorg én gezichten; we 

laten niet los en beginnen dus niet steeds opnieuw.   

- Forensische expertise voor mensen die géén strafrechtelijke titel hebben, 

waarmee we risicogericht behandelen en risico’s tijdig in kunnen schatten.  

- Een vangnet voor ambulante zorg door de mogelijkheid om snel zorg op en 

af te schalen naar en van beveiligde klinische zorg.  

- Intensieve samenwerking tussen ketenpartners zorg en veiligheid: samen 

verantwoordelijkheid nemen om te doen wat nodig is en optimaal benutten 

van mogelijkheden voor dwang en drang.  

Dit alles moet er - op termijn - toe leiden dat we:  

- De mensen uit de doelgroep beter helpen: meer stabiliteit en vergroten 

kwaliteit van leven van betrokkene en naasten. 

- De maatschappelijke veiligheid vergroten: minder overlast, meer beheersing 

van risico’s en afname risico op gevaar. 

- De samenwerking tussen ketenpartners versterken en vergroten van het 

begrip voor elkaars (on)mogelijkheden. 

- Expertise en bewustwording rondom deze doelgroep vergroten.  

- Maatschappelijke kosten terugdringen. 

Als ‘bij effect’ verwachten we dat ketenpartners elkaar ook rondom andere 

doelgroepen beter weten te vinden. 

Beelden	en	verwachtingen	
Ketenveldnorm	Oost-Brabant	

VERWACHTINGENMANAGEMENT 

- De levensloopfunctie is een ambulante functie, waarbij mensen tijdelijk klinische beveiligde intensieve zorg kunnen ontvangen. Voldoende passende woonvoorzieningen is belangrijk. 

- De levensloopfunctie vergt inzet en capaciteit van ketenpartners uit de zorg, het veiligheidsdomein en gemeenten. Het gaat om mensen die we al kennen en waaraan we nu ook tijd en energie besteden. 

- We werken binnen de bestaande wet- en regelgeving en financieringsstromen. Dit vergt afstemming, vertrouwen en samenwerking over domeingrenzen heen. Dit brengt stevige uitdagingen met zich mee op 

het terrein van informatiedelen, het organiseren van continuïteit in financiering van zorg en ondersteuning en het samenwerken van ketenpartners met ieder eigen werkwijzen op diverse schaalniveaus.  

- De levensloopfunctie vraagt een intensieve aanpak om mensen te verleiden tot zorg en ondersteuning en optimaal benutten van de mogelijkheden van drang en dwang.  

- Met inzet van de levensloopfunctie willen we agressief en gevaarlijk gedrag vroegtijdig(er) signaleren om tijdig te kunnen interveniëren, waarbij we van te voren al nagedacht hebben over wat die interventies 

kunnen zijn. Het agressieve en gevaarlijke gedrag kunnen we niet (helemaal) voorkomen en overlast en incidenten kunnen voor blijven komen.  

- Het leven van mensen uit de doelgroep verloopt vaak grillig – en dat geldt dus ook de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. De  inzet van de ketenveldnorm is langdurig continuïteit van zorg en 

ondersteuning bieden. Deze is wisselend intensief en minder intensief. Dit vergt flexibiliteit en maatwerk en continuïteit van gezichten (mensen die elkaar kennen en weten te vinden).  

DOELGROEP Ketenveldnorm 

Personen van 18+ die agressief 

en/of gevaarlijk gedrag (dreigen 

te) vertonen als gevolg van een 

psychische aandoening en/of licht 

verstandelijke beperking en/of 

niet aangeboren hersenletsel  

- Daarbij is sprake van een aantoonbaar (hoog) 

risico op gevaarlijk gedrag richting anderen / 

samenleving.  

- Daarbij is sprake van langdurige, terugkerende 

en moeilijk beheersbare problematiek. 

- Mede door de dominante 

gedragsproblematiek is er behoefte aan 

forensische expertise en zorg. 

- Daarbij was en/of is sprake (geweest) van 

gedwongen zorg of strafrechtelijke titel  

naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag 

richting anderen/samenleving.  

- Daarbij bestaat er risico dat zonder een 

sluitend aanbod van intensieve (beveiligde) 

zorg een grotere kans is op herhaling van het 

gevaarlijke gedrag.  

 

INCLUSIECRITERIA Oost-Brabant 

1. Risicotaxatie laat een hoog recidive risico zien en forensische 

expertise is nodig. 

2. Psychiatrische problematiek en/of verslaving en/of licht 

verstandelijke beperking (dubbel of triple diagnose).  

3. Problemen op meerdere levensgebieden (multi problematiek).  

4. Ambulante nabijheid verhoogt de kwaliteit van leven en/of verlaagt 

het risico op delict en gevaar en/of is nodig om contact te maken en 

de persoon te verleiden tot zorg en ondersteuning. 

5. Er dreigt of is sprake van langdurige en herhaaldelijk terugkerende 

problematiek: de historie laat een beeld of verwachting zien van 

rondpompen / tussen wal en schip / zorgmijding / bemoeizorg. Er is 

geen continuïteit in zorg en ondersteuning. 

6. De persoon heeft eerder een strafrechtelijke titel of gedwongen zorg 

gehad, heeft geen strafrechtelijke titel (meer/of deze is bijna 

afgelopen).  

7. Professionals zitten echt met de handen in het haar. Alles is al 

geprobeerd, maar zonder effect. 

� Op basis van deze criteria bepalen we in Oost-Brabant  

of de levensloopfunctie een passende  

interventie is en iemand ‘geïncludeerd’ wordt in de 

ketenveldnorm.  
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CASEMANAGER FORENSISCHE ZORG 

- Een ambulante casemanager met forensische expertise en ggz 

en/of verslavingszorg en/of lvb expertise. 

- Biedt en coördineert (multidisciplinaire) zorg conform Forensisch 

FACT-model en heeft mandaat voor op- en afschalen van zorg. 

- Is 1e contactpersoon voor cliënt.  

- Voert het scenarioplan en behandelplan uit. 

- Signaleert risico’s en voert risicotaxaties uit.  

- Consulteert het netwerk rond persoon. 

SCENARIOPLAN en BEHANDELPLAN levensloopfunctie 

- Het scenarioplan is een integraal en ketenoverstijgend plan van aanpak met zorg, straf en bestuurlijke interventies. Het bevat 

maatwerkafspraken om te werken aan stabilisatie en/of herstel, beschrijft wat er nodig is op de verschillende levensgebieden en welke 

ketenpartner welke rol heeft in het organiseren en realiseren daarvan. Het gaat over het hele traject van de persoon voor langere 

termijn, met scenario’s, vervolgstappen en monitoringsafspraken. Bij het opstellen van het plan zijn betrokken de casemanager zorg, de 

gemeentelijk regisseur en andere partners, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Cliënt en naasten worden bij voorkeur betrokken.  

- Het behandelplan is een verantwoordelijkheid van de zorg. Hierin staat ook hoe en waar op- en afschalen naar zwaardere of lichtere 

vormen van zorg plaatsvindt. Indicaties, verwijzingen et cetera worden via de reguliere weg geregeld.  

Uitvoering	levensloopfunctie	en	beveiligde	intensieve	zorg	
Ketenveldnorm	Oost-Brabant	

PROCESREGISSEUR ZORG- & VEILIGHEIDSHUIS of GEMEENTE 

- Procesregie ketensamenwerking: zorg, veiligheid, gemeenten. 

GEMEENTELIJK REGISSEUR 

- Coördineert en stemt gemeentelijke ondersteuning af, monitort 

deze en legt verbinding met openbare orde & veiligheid.  

- Voert scenarioplan uit en signaleert. 

BESTAAND NETWERK van professionals en naasten 

- Is zoveel als mogelijk betrokken en wordt versterkt.  

- Is ‘vast gezicht’ en belangrijk in de continuïteit. 

- Is zo mogelijk betrokken bij opstellen scenarioplan. 

- Signaleert. 

PERSOON IN LEVENSLOOPFUNCTIE 

- Heeft een ambulante casemanager forensische zorg en een 

gemeentelijk regisseur die langdurig betrokken blijven.  

- Heeft een cirkel van vertrouwde mensen om zich heen. 

- Wordt op een manier bejegend rekening houdend met 

eerdere ervaring met hulpverlening. Met als inzet contact 

maken én houden. 

- Heeft een scenarioplan vanuit het ‘zo-zo-zo-principe’ (zo licht 

als kan/zo zwaar als moet, zo kort als kan/zo lang als moet, zo 

dichtbij als kan/zo ver weg als moet), gericht op continuïteit 

van ondersteuning en zorg op alle levensgebieden, vanuit 

meerdere disciplines en met flexibel op- en afschalen. 

- Krijgt een intensieve forensische benadering: risicogericht 

werken en behandelen.  

- Kan bij (dreigende) crisis snel intensief behandeld worden of 

opgenomen worden in een klinische beveiligde setting, 

waarna zorg ambulant weer wordt voortgezet.  

 

VEILIGHEIDSPARTNERS 

- Openbaar Ministerie: interventies strafrecht en civielrecht. 

- Reclassering: resocialisatie en toezicht (bij strafrechtelijke titel). 

- Politie: signaleren en adviseren, opsporen en aanhouden, veilige 

publieke taak. 

BEVEILIGDE INTENSIEVE ZORG  

- De casemanager bepaalt of op- en afschaling zorg nodig / 

mogelijk is. Dit gaat stapsgewijs: ambulant intensiveren, 

lichtere klinische verblijfsvormen, beveiligde intensieve zorg.  

- Bij een crisis kan vanwege het ontwrichtende gedrag 

opgeschaald worden naar beveiligde intensieve zorg. Dit is een 

klinische 24-uurs voorziening met forensische expertise en 

materiële beveiliging.  

- De klinische behandeling betreft tijdelijke zorg gericht op 

herstel of stabilisatie, terugdringen risico op gevaarlijk gedrag 

en versterken van beschermende factoren. Dit kan vrijwillig of 

gedwongen. Het is een intermezzo in het levenslooptraject; de 

behandeling wordt op dit traject afgestemd en onder toezicht 

van de regiebehandelaar van de klinische afdeling uitgevoerd.  

- De casemanager zorg blijft proactief betrokken tijdens 

opname, houdt contact met de cliënt en het klinisch 

behandelteam en is verantwoordelijk voor vervolgtraject. 

- Plaatsing in beveiligde zorg gebeurt in principe tijdens 

kantooruren. Bij een acute crisis volgt de reguliere route 

(bijvoorbeeld crisisdienst). 

ORGANISATIE levensloopzorg door de zorginstellingen 

•••• Reinier van Arkel, De Rooyse Wissel/De Horst, GGZ Oost 

Brabant, GGzE/De Woenselse Poort, Novadic-Kentron en 

STEVIG organiseren samen de zorg in het kader van de 

ketenveldnorm. Zij werken met andere zorgaanbieders samen, 

bijvoorbeeld uit het LVB netwerk Noord-Brabant.  

•••• De casemanager forensische zorg is een medewerker van één 

van de ambulante forensische teams van deze zorgaanbieders. 

Zij hebben mandaat voor langdurige betrokkenheid en het 

flexibel op- en afschalen van zorg. 

•••• De zorgaanbieders maken elk de benodigde afspraken met hun 

financiers. 

•••• De zorgaanbieders stemmen onderling de (beschikbaarheid 

van) beveiligde intensieve zorg af. Reinier van Arkel, STEVIG  en 

GGzE/De Woenselse Poort bieden deze zorg en de andere 

zorgaanbieders kunnen daarvan gebruik maken. 
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Aanmelding	&	Toegang	
Ketenveldnorm	Oost-Brabant	

AANMELDING & TOEGANG via de twee Zorg- & Veiligheidshuizen (ZVH) in Oost-Brabant 

Aanmelding gaat via de Casus-Op-Maat aanpak van de Zorg- & Veiligheidshuizen Brabant Noordoost en Brabant Zuidoost. Dit biedt de 

structuur voor samenwerking en informatie delen tussen ketenpartners. Een regionale Adviestafel bepaalt of de ketenveldnorm een 

passende interventie is; een casus wordt anoniem besproken en getoetst aan de inclusiecriteria. De Adviestafel komt maandelijks bijeen in 

vaste samenstelling (zorgaanbieders, gemeenten, Openbaar Ministerie, reclassering en politie), onder onafhankelijk voorzitterschap van ZVH 

Brabant Noordoost. Wanneer een casus vast loopt/dreigt te lopen, vindt opschaling naar ZVH en (leden van) de Adviestafel plaats.  

Wie wanneer aanmelden voor de ketenveldnorm?  

- Mensen die voldoen aan de definitie en de inclusiecriteria.  

- Mensen die al in zorg zijn of nog niet, ongeacht in welke ‘fase’ 

ze zijn en wat ze op dat moment nodig hebben. 

- Bij voorkeur aanmelden in een rustige/stabiele fase, 

vóórafgaand aan een overgangssituatie. Dat geeft ruimte om 

het proces van toegang gedegen te doorlopen en vergroot de 

kans dat betrokkene zelf mee wil werken. Het leidt mogelijk 

ook tot een rustigere ‘overgang’ naar een nieuwe situatie.  

Uitstroom uit de ketenveldnorm  

Dit is aan de orde wanneer een persoon 2 jaar stabiel is, er 

voldoende garanties zijn dat beschermde factoren geborgd zijn en 

het risico op gevaarlijk gedrag richting anderen aanzienlijk 

verlaagd of verdwenen is (risicotaxatie). De persoon zelf en de 

(nieuwe) hulpverleners / begeleiders kunnen terug vallen op de 

levensloopfunctie als dit nodig is. 

• Convenantpartner schaalt casus op naar Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). 

• Procesregisseur ZVH bepaalt of casus bij ZVH thuishoort (nee: advies aan aanmelder, ja: stap 2).

Stap 1. 
Aanmelding & Intake

• Betrokkene wordt ingelicht over aanmelding bij ZVH (tenzij er redenen zijn om dat later te doen).

• Procesregisseur ZVH komt tot afweging over vervolg (advies aan aanmelder of casusoverleg) en 
bepaalt doel, thema’s en te betrekken ketenpartners van/bij casusoverleg.

Stap 2.
Triage & Voorbereiding 

• Procesregisseur ZVH initieert casusoverleg (Casus-Op-Maat). 

• Bij casus betrokken ketenpartners stellen integraal scenario plan op en bepalen of ketenveldnorm 
passende interventie is. Zo ja, dan leveren ze benodigde aanmeldinformatie aan en volgt stap 4. 

Stap 3. 
Casusoverleg

• Procesregisseur ZVH levert geanonimiseerde casusinformatie aan.

• Adviestafel toetst of ketenveldnorm passende interventie is (wel/niet includeren), bepaalt welke 
zorgsector (ggz, verslaving of verstandelijke beperking) levensloop aanbiedt en geeft advies.

• Procesregisseur ZVH deelt besluit en advies met aanmelder.

Stap 4. 
Adviestafel

• Procesregisseur ZVH initieert vervolg Casus-Op-Maat overleg. 

• Casemanager zorg en gemeentelijk regisseur gekoppeld aan levensloopcasus sluiten aan. 

• Ketenpartners maken afspraken over (randvoorwaarden) uitvoering (toestemming, gegevensdelen, 
zorgtoeleiding, gedwongen kader) en bespreken verwachtingen t.a.v. ketenveldnorm. 

Stap 5. 
Vervolg casusoverleg

• Casemanager zorg en gemeentelijk regisseur voeren - samen met betrokken ketenpartners -
ketenveldnorm uit conform scenario plan.

• Procesregisseur ZVH schaalt casus af zodra ketensamenwerking goed loopt. 

• Ketenpartners schalen wanneer nodig weer op naar ZVH.

Stap 6. 
Uitvoeren ketenveldnorm

• Casemanager zorg en gemeentelijk regisseur concluderen dat betrokkene kan uitstromen.

• Procesregisseur ZVH legt dit voor aan Adviestafel. 

• Adviestafel besluit of iemand kan uitstromen. 

• Casemanager zorg en gemeentelijk regisseur zorgen voor warme overdracht vervolgzorg/-plek.

Stap 7. 
Uitstroom ketenveldnorm

Hoe aanmelden voor de ketenveldnorm? 

Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Door conventantspartners

www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/
veiligheidshuis-brabant-
zuidoost/aanmelden-casus 

Geef aan dat het mogelijk gaat om een 
aanmelding voor de ketenveldnorm

Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Noordoost
Door conventantspartners

Bel 073 - 615 30 20 of mail 
zorg-veiligheidshuis@zvhbno.nl

Geef aan dat het mogelijk gaat om een 
aanmelding voor de ketenveldnorm

MAATWERK aanpak. Voor gemeenten die zelf procesregie 

voeren, is er een verkorte werkwijze. Zij voeren zelf de hiernaast 

genoemde procesregie uit, muv zaken rondom de Adviestafel. 
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BESTUURLIJKE keten. Partners hebben een 

samenwerkingsovereenkomst 2019-2020 

getekend. De regionale Programmaraad Zorg & 

Veiligheid geeft richting aan de pilot en is ook na 

de pilot escalatieplatform voor knelpunten. 

Hetzelfde geldt voor het netwerk van directeuren 

van de zes zorgaanbieders. 

INKOOP keten. Uitdaging is de financiering van de continuïteit van zorg en 

ondersteuning uit de diverse wettelijke kaders (wet maatschappelijke ondersteuning, 

participatiewet, zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, wet forensische zorg).  

- Over beveiligde intensieve zorg zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Voor 

ambulante zorg is er de mogelijk om aanvullende afspraken met zorgverzekeraars 

te maken (mochten de huidige inkoopafspraken onvoldoende blijken).  

- Over de financiering van de kosten die zorgaanbieders maken in de aanmeld- & 

opstartfase van de ketenveldnorm (€2.000 per geïncludeerd cliënt, Wmo) 

zijn/worden afspraken met de gemeenten gemaakt (tot en met 2021). Het 

ministerie van VWS biedt hiervoor tot april ’21 een vangnet.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER WETEN? 

•••• Op www.continuiteitvanzorg.nl staat meer informatie over 

de ketenveldnorm en de vier pilotregio’s.  

•••• Voor informatie over de regio Oost-Brabant kun je terecht bij 

Helga Aarts (helga.aarts@ggze.nl) en bij de zorg- & 

veiligheidshuizen Brabant Zuidoost en Brabant Noordoost. 

Randvoorwaarden	voor	de	uitvoering		
Ketenveldnorm	Oost-Brabant	

GEGEVENSDELING en ketenveldnorm  

Er zijn twee situaties te onderscheiden bij de uitvoering van de ketenveldnorm: 

1. Betrokkene wil medewerking verlenen aan de ketenveldnorm en het 

uitwisselen van gegevens tussen ketenpartners (schriftelijk vastgelegd in 

bijvoorbeeld toestemmingsformulier).  

2. Betrokkene wil (nog) geen medewerking verlenen aan de ketenveldnorm 

en het uitwisselen van gegevens tussen partners.  

Er zijn gezien deze situaties verschillende routes te bewandelen voor 

samenwerking in de ketenveldnorm:  

- De vrijwillige route. 

- De ‘onder voorwaarden’-route vanuit het gedwongen kader of strafrecht. 

- De Wet verplichte ggz route. 

- De Wet Zorg & Dwang route. 

- De bemoeizorg-route. 

Deze routes zijn uitgewerkt in de handreiking gegevensdeling ketenveldnorm 

(zie publicaties op www.continuïteitvanzorg.nl).  

WOON keten 

Passend wonen realiseren blijkt in de praktijk lastig te 

realiseren voor mensen in de ketenveldnorm. Zij zijn 

wegens eerdere incidenten, exclusiecriteria of zwarte 

lijst op veel plekken niet (meer) welkom. Het stigma 

forensische zorg speelt daarin ook een rol. Daarnaast 

hebben ze vaak complexe problematiek waardoor ze 

niet overal passen.  

Het ontbreken van deze primaire levensbehoefte leidt 

tot achteruitgang in het functioneren, zowel lichamelijk 

als geestelijk. Het belemmert ook de mogelijkheden van 

behandeling en de doorstroom bij klinieken. Voor het 

vergroten van de veiligheid/het veiligheidsgevoel en het 

verminderen van overlast is het belangrijk dat mensen 

niet rondzwerven.   

Er dienen nog stappen gezet te worden in voldoende 

passende huisvesting voor deze groep mensen. 

ESCALATIE  

Bij de uitvoering van de ketenveldnorm komen we knelpunten 

tegen. Belangrijk is deze tijdig te escaleren. Alleen dan kunnen 

we samen leren, naar oplossingen zoeken en vraagstukken op de 

juiste niveaus adresseren.  

Knelpunten op diverse niveaus kunnen geëscaleerd worden:  

- Op casusniveau, naar contactpersonen in de eigen 

organisatie, het Zorg- & Veiligheidshuis en de Adviestafel.  

- Overkoepelende / terugkerende knelpunten, naar regionale 

programmaraad Zorg & Veiligheid, bestuur/stuurgroep van 

de Zorg- & Veiligheidshuizen en landelijk. 

- Financiële knelpunten, naar financiers (mogelijk in regionaal 

verband), met als vangnet het ministerie van VWS.  

ZORG keten 

De zes zorgaanbieders hebben onderlinge 

afspraken over de zorg in het kader van de 

ketenveldnorm en de samenwerking daarbij.  

Voor de keten van behandeling, begeleiding en 

ondersteuning sluiten we aan bij de lokale situatie 

en afspraken. Daarbij doen we een beroep op alle 

betrokkenen om samen mogelijk te maken dat we 

doen wat nodig is en daarin creatieve en 

maatwerk oplossingen te zoeken.  


