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Nieuwsbrief Implementatie Ketenveldnorm 
 

Landelijke ontwikkelingen Ketenveldnorm 
 

  

Handreiking gegevensdeling Ketenveldnorm 

 

In de Ketenveldnorm (werkdocument 2018) staat de inhoudelijke beschrijving om te werken voor 

een kleine groep burgers / verzekerden / cliënten die door hun (aantoonbaar hoog risico op) 

gevaarlijk gedrag extra ondersteuning, ambulante- of beveiligde zorg en langdurige bemoeienis 

nodig heeft in de vorm van de levensloopfunctie. Dit vergt een nauwe samenwerking op lokaal 

niveau tussen de medewerkers vanuit de domeinen veiligheid, sociaal domein en zorg. 

  

Het gaat om mensen (18+) met complexe problematiek, die vaak al jaren bestaat en steeds weer 

voor onrust zorgt. Met het inzetten van de levensloopfunctie voor deze mensen werken we aan 

meer ‘rust en stabiliteit’ door: 

• Intensieve samenwerking tussen ketenpartners zorg, ondersteuning en veiligheid: we 

nemen samen verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is (en dat is vaak een stevige 

zoektocht) en benutten optimaal de mogelijkheden van maatwerk en voor dwang en 

drang. 

• Langdurige ambulante betrokkenheid bij een persoon en continuïteit van ondersteuning, 

zorg én gezichten; we laten niet los en beginnen niet steeds opnieuw. 

• Forensische expertise voor mensen die géén strafrechtelijke titel (meer) hebben, waarmee 

we risicogericht behandelen en risico’s tijdiger kunnen inschatten. 



• Een vangnet voor ambulante ondersteuning en zorg door de mogelijkheid om snel óp (en 

weer af) te schalen naar intensieve ambulante ondersteuning en zorg of naar een klinische 

beveiligde intensieve zorg (‘beveiligde bedden’). 

  

Dit samenwerken in een regio vergt echt enorm veel zorgvuldige afwegingen op basis van de wet- 

en regelgeving om wat je mág en kan delen aan informatie. We zijn ontzettend blij dat we nu 

de ‘Handreiking gegevensdeling Ketenveldnorm’ het licht kunnen laten zien. In deze handreiking 

worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de 

levensloopfunctie kan lopen. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie dat er gegronde redenen zijn 

om aan te nemen dat iemand in aanmerking komt voor- en baat zou hebben bij de 

levensloopfunctie. Voor de praktijk speelt dan de vraag welke mogelijkheden er zijn om het proces 

naar de levensloopfunctie in gang te zetten. De handreiking is eigenlijk een gereedschapskist met 

mogelijkheden. 

  

In de handreiking worden een aantal, nevengeschikte, routes geschetst: 

• De vrijwillige route 

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

• De Wvggz-route 

• De Wzd-route 

• De bemoeizorg-route 

Ontzettend veel dank zijn we verschuldigd aan de vier Ketenveldnormregio’s die samen met 

Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein aan deze handreiking hebben gewerkt. De handreiking 

is een werkdocument van 2 oktober 2020. Begin 2021 worden eventuele aanvullingen in het 

document verwerkt.    
  

   

Wil je meer weten? 

Wil je meer weten over de Ketenveldnorm of de stand van zaken? Neem contact op met 

Marloes van Es (mves@denederlandseggz.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl) of één 

van de projectleiders van de pilotregio’s. Zie ook www.continuiteitvanzorg.nl 

  
 

 

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: de 

Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt 

voort uit Continuïteit van zorg (zie de website ) 
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