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Implementatie ketenveldnorm in Nederland 

Inmiddels zijn alle elf regio’s in Nederland aan de slag met 

het implementeren van de ketenveldnorm. Ervaringen van 

de vier pilotregio’s worden daarbij benut. Meer informatie 

tref je aan op www.continuiteitvanzorg.nl. 

 

Nieuwe werkwijze aanmelden ketenveldnorm Oost-Brabant 

Met de Zorg- & Veiligheidshuizen in Oost-Brabant is een nieuwe werkwijze voor het 

aanmelden ingericht. De eerdere methode sloot onvoldoende aan bij de manier van 

werken van de Zorg- & Veiligheidshuizen en de uitvoering van de ketenveldnorm.  

Aanmelden voor de ketenveldnorm gaat nog steeds via de Zorg- & 

Veiligheidshuizen. Na aanmelding volgt eerst een Casus Op Maat overleg. In dat 

overleg stelt de procesregisseur van het Zorg- & Veiligheidshuis met de betrokken 

partners een gezamenlijk plan van aanpak op. De partners onderzoeken samen of 

de ketenveldnorm passend is als interventie. Als dat het geval is leveren de partners 

ieder input voor de aanmelding. Het Zorg- en Veiligheidshuis zet dit anoniem door 

naar de Adviestafel, die besluit over het wel of niet ‘includeren’ van de casus in de 

ketenveldnorm. Het Zorg- & Veiligheidshuis koppelt de uitkomst en adviezen van de 

Adviestafel terug aan de aanmelder.  

Als een casus is geïncludeerd sluit de casemanager forensische zorg, die gekoppeld 

is aan de casus, aan bij het volgende Casus Op Maat. Dan maken partners afspraken 

over het uitvoeren van de ketenveldnorm, wat daarvoor nodig is en ieders rol daarin. 

Ook bespreken ze de verwachtingen ten aanzien van de ketenveldnorm.  

Het Zorg- & Veiligheidshuis voert procesregie tot dit niet langer noodzakelijk is en 

de casus door hen afgeschaald kan worden. De casemanager forensische zorg en de 

gemeente werken samen met ketenpartners aan het uitvoeren van de ketenveldnorm 

en kunnen – wanneer nodig – weer opschalen naar het Zorg- & Veiligheidshuis. 

 

Aanmelden ketenveldnorm Oost-Brabant  
Voor wie is de ketenveldnorm?  
Personen van 18 jaar en ouder, 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.  
- Mensen met aantoonbaar (hoog) risico op 

gevaarlijk gedrag richting samenleving.  
- Met langdurige, terugkerende en moeilijk 

beheersbare problematiek. 
- Ze hebben geen strafrechtelijke titel 

(meer), maar wel forensische expertise 
nodig. 

- Het risico op herhaling van gevaarlijke 
gedrag is groot zonder sluitend aanbod 
van (ambulante, met achtervang 
klinische) forensische zorg en 
ondersteuning op alle leefgebieden. 

Zorg- & Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost
Door conventantspartners

Via aanmeldformulier Casus-Op-
Maat: vhhbzo.nl/aanmelden-com/ 

Geef aan dat het mogelijk gaat om 
een persoon 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 persoon voor de ketenveldnorm
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Landelijke inzet voor de Ketenveldnorm  

De ministeries van Volksgezondheid, Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

zetten zich - samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – in voor de 

ketenveldnorm. Zij zien deze als blauwdruk voor de uiteindelijke zorg- en 

ondersteuningsvorm voor mensen met een psychische stoornis die ernstig 

gevaarlijk, agressief en/of ontwrichtend gedrag vertonen. 

 

In de pilots is een aantal knelpunten rondom financiering aan het 

licht gekomen. Om er voor te zorgen dat in de pilots de benodigde 

zorg wordt verleend en de werking van de ketenveldnorm verder 

beproefd wordt, gaan ze helpen met deze financieringsproblemen. 

Afspraak is dat wanneer er binnen de pilot onduidelijkheid is over 

het wettelijk regime voor de financiering, het ministerie van VWS de adressering van 

de kosten in eerste instantie voor haar rekening neemt en deze zal voorschieten. 

Lees meer hierover in de brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer: 

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z13502&did=

2020D28557  

 

De ketenveldnorm in de praktijk 

Op dit moment zijn er 26 mensen geïncludeerd in de ketenveldnorm in Oost-

Brabant. Elke casus kent z’n eigen dynamiek. Een aantal mensen is nog niet in zorg; 

partners overleggen hoe ze hen in zorg krijgen. Dat kan door inzet van een 

bemoeizorgtraject of een gedwongen zorgkader. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 

 

Voor de mensen die in zorg zijn, blijkt 

deze vaak wisselend van intensiteit en 

karakter en variërend tussen 

zorgverzekeringswet, wet 

maatschappelijke ondersteuning, wet 

langdurige zorg en bemoeizorg. De 

mensen krijgen ambulante zorg van 

een forensisch FACT-team gericht op 

stabilisatie en herstel. Sommigen zijn 

vrij stabiel. Anderen worden gezien de 

risico’s met regelmaat opgeschaald 

naar beveiligde intensieve zorg. De 

aanbieders die beveiligde zorg hebben, 

stemmen onderling de beschikbaarheid 

hiervan af. Hierdoor kunnen mensen 

over het algemeen snel opgenomen 

worden.  

 

Uitstroom uit beveiligde zorg is een aandachtspunt. Het is voor een aantal cliënten 

een stevige zoektocht naar mogelijkheden voor passend wonen, omdat ze op veel 

plekken uitgestoten worden en niemand ze meer wil. Het ontbreken van een stabiele 

woonsituatie kan leiden tot risico’s op afglijden.  

Wat is beveiligde intensieve zorg?  

Dit is tijdelijke zorg in een klinische 24-uurs 

voorziening met forensische expertise en materiële 

beveiliging. Voor cliënten met (hoog risico op) 

gevaarlijk en ontwrichtend gedrag. De zorg is gericht 

op herstel of stabilisatie, het terugdringen van het 

risico op gevaarlijk gedrag en het versterken van 

beschermende factoren. Er wordt zo snel als 

mogelijk weer toegewerkt naar ambulante zorg. 
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Uitvoering in Oost-Brabant 

De uitvoering van de 

ketenveldnorm in Oost-Brabant 

stond even onder druk vanwege 

problemen met de financiering. Met 

bovengenoemd ‘vangnet’ van het 

ministerie van VWS is er weer 

ruimte om de ketenveldnorm vol 

energie uit te voeren in de regio. 

Dit jaar nog als pilot, met als inzet 

volgend jaar als reguliere 

werkwijze. Daarvoor zal dit jaar een 

evaluatie plaatsvinden, inclusief een 

onderzoek van de maatschappelijke 

meerwaarde van de ketenveldnorm. 

 

Meer weten?  

� Op de website www.continuiteitvanzorg.nl staat meer informatie over de 

ketenveldnorm en de vier pilotregio’s. Ook zijn hier nieuwsbrieven te vinden.  

� Bij Helga Aarts (helga.aarts@ggze.nl, 06 – 13 17 51 47) kun je terecht voor 

vragen of opmerkingen over de regio Oost-Brabant. 

 

Ketenveldnorm regio Oost-Brabant 

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 wel een forensisch behandel- en begeleidings-

klimaat 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. 

De ketenveldnorm vraagt nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg-, 

veiligheids- en inkoopketen. Onder aansturing van de regionale Programmaraad Zorg & 

Veiligheid testen we in 2019 en 2020 de implementatie van de ketenveldnorm in Oost-

Brabant, brengen we knelpunten in kaart en werken we aan oplossingen. Eind 2019 heeft de 

Programmaraad de ‘inrichting van de ketenveldnorm in Oost-Brabant’ vastgesteld, zie 

www.continuiteitvanzorg.nl/producten-oost-brabant/. In 2020 is heel Nederland aan de slag 

met de implementatie. 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

 

Wat levert inzet van de ketenveldnorm op?  
We streven naar meer ‘rust en stabiliteit’ door: 
- Langdurige ambulante betrokkenheid bij een 

cliënt en continuïteit van ondersteuning, 
zorg én gezichten; we laten niet los en 
beginnen niet steeds opnieuw.  

- Forensische expertise voor mensen die géén 
strafrechtelijke titel hebben, waarmee we 
risicogericht behandelen en risico’s tijdiger 
in kunnen schatten.  

- Een vangnet voor ambulante zorg door de 
mogelijkheid om snel zorg op en af te 
kunnen schalen naar en van klinische 
beveiligde intensieve zorg.  

- Intensieve samenwerking ketenpartners zorg 
en veiligheid: samen verantwoordelijkheid 
nemen om te doen wat nodig is en optimaal 
benutten van de mogelijkheden van 
maatwerk en voor dwang en drang.  


