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Pilot implementatie ketenveldnorm
In vier proeftuinen wordt in 2019 gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en
beveiligde intensieve zorg voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische
stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Continuïteit van zorg voor mensen
die langdurige bemoeienis / beveiligde intensieve zorg nodig hebben in de vorm van de levensloopfunctie vanwege
het (niet aflatende hoge risico op) gevaarlijk gedrag in een bepaalde fase van hun leven. Het gaat landelijk om circa
2.000 tot 3.000 cliënten.

Extra middelen vanuit de Kwaliteitsgelden GGZ
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie in de
pilotperiode vanuit de Kwaliteitsgelden GGZ. Dit is een aanvulling op de subsidie vanuit VWS en Justitie &
Veiligheid. Dat helpt! De extra middelen worden ingezet voor de financiering van de projectleiding voor de vier
proeftuinen, de dekking van de meerkosten van het evaluatieonderzoek gedurende de pilotperiode en de extra
kosten voor de landelijke projectleiding door doorloop van de pilotperiode tot 1-2-2020

Bijeenkomst voor beleidsmedewerkers op het snijvlak van zorg en veiligheid bij gemeenten
We krijgen regelmatig vragen vanuit gemeenten:
- Wat is precies de levensloopfunctie?
- Wordt van mij als (centrum) gemeente verwacht dat ik ergens het initiatief voor neem?
- Ik heb een inwoner die volgens mij in aanmerking komt voor de levensloopfunctie, waar kan ik hem
aanmelden?
Op 21 mei organiseert de VNG daarom, samen met het landelijke projectteam ketenveldnorm, een bijeenkomst
voor beleidsmedewerkers op het snijvlak van zorg en veiligheid van gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt
u geïnformeerd over de ketenveldnorm, de stand van zaken in de regio’s, de verhouding van de ketenveldnorm
tot de andere (vele!) ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid en uw rol als belangrijke partner in de
keten en als financier van een deel van de zorg en veiligheid.
Wilt u meer weten over wat de ketenveldnorm levensloopfunctie betekent voor uw gemeente? Zet dan
dinsdagochtend 21 mei alvast in uw agenda. Zodra meer bekend is over het programma en de locatie informeren
wij u! Houdt de berichtgeving vanuit de VNG en de website www.continuiteitvanzorg.nl in de gaten.
LIMBURG

MIDDEN—NEDERLAND

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Linda van ’t
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Voor informatie kunt u terecht bij Sophie Koek, s.koek@fivoor.nl.
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Voor informatie kunt u terecht bij Dirk Dijkslag,
d.dijkslag@transfore.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Helga Aarts, helga.aarts@ggze.nl
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Startnotitie JB Lorenz
Organisatie en Bekostiging Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve Zorg
Het is essentieel voor de proeftuinen en de andere regio’s om bij de invoering van de ketenveldnorm een
gedragen “Handreiking Organisatie en Bekostiging Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve
Zorg” (hierna te noemen de Handreiking) beschikbaar te hebben. Deze handreiking wordt gemaakt door JB Lorenz.
De Handreiking geeft antwoord op kennisvraagstukken en is praktisch en toepasbaar voor de uitvoeringspraktijk.
Omdat bij de organisatie en bekostiging van de zorg en ondersteuning in deze keten veel partijen betrokken zijn,
streven we ernaar dat de Handreiking onderschreven wordt door de landelijke partijen.
JB Lorenz heeft nu een startnotitie gemaakt. Deze startnotitie vormt de basis voor de totstandkoming van de
Handreiking. Doel is om met deze startnotitie de verwachtingen van de resultaten van de Handreiking scherp te
stellen, scope en reikwijdte van de Handreiking voorafgaand aan de totstandkoming helder te hebben en een
gedeeld eigenaarschap te creëren bij de betrokken stakeholders.
De startnotitie vormt hiermee dus ook de kick-off van de totstandkoming van de concept Handreiking. Dit concept
is in mei beschikbaar. Op grond van de ervaringen in de pilotregio’s, input vanuit het evaluatieonderzoek en een
analyse van casuïstiek (25 geanonimiseerde casussen) wordt de Handreiking dit najaar aangescherpt. Eind 2019 is
dan een definitieve Handreiking beschikbaar. Bent u benieuwd naar de startnotitie: klik hier.

Notitie Inkoop gedurende de pilotperiode

Er is onduidelijkheid bij aanbieders in de pilotregio’s (en daarbuiten) over de vergoeding van beveiligde intensieve
zorg en ambulante zorg ten behoeve van de pilotperiode Ketenveldnorm levensloopfunctie (dus in het jaar 2019).
Deze onduidelijkheid belemmert pilotregio’s om medewerkers in te zetten voor de levensloopfunctie. Dit geldt
zowel voor personeel in de directe patiënten- /cliëntenzorg als personeel in de projectorganisatie. De kerngroep
die het proces van de pilotperiode begeleid heeft daarom een notitie hierover opgesteld. Deze notitie biedt duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de inkoop van capaciteit door zorgverzekeraars en zorgkantoren (beveiligde bedden en ambulante zorg) tijdens de pilotperiode. Zodat pilotregio’s dit pilotjaar slagvaardig aan
de slag kunnen met het organiseren en bieden van de zorg.
Bent u benieuwd naar de notitie Inkoop gedurende de pilotperiode: klik hier
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