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Landelijke ontwikkelingen Ketenveldnorm

In de tekst van de Ketenveldnorm staat de methodiek van de Levensloopaanpak beschreven. Uit
de ervaring in de praktijk blijkt dat het woord ‘Levensloopaanpak’ de werkwijze beter weergeeft
dan het woord Ketenveldnorm; vandaar dat we verder het woord Levensloopaanpak gebruiken
voor de aanpak zelf. De inhoud van de methodiek is terug te lezen op 2022-01-20 Ketenveldnorm
- def.pdf (continuiteitvanzorg.nl).
Maatschappelijke businesscase van de levensloopaanpak: rapportage – januari 2022
Onderzoeksbureau Significant Public heeft in opdracht van de landelijke stuurgroep ‘implementatie
van de Levensloopaanpak’ onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) kosten en baten van de
toepassing van de levensloopaanpak. Voor dit onderzoek selecteerde Significant 16
levensloopcliënten. Voor deze cliënten brachten zij samen met professionals, (en soms ook)
naasten en cliënten de maatschappelijke kosten en baten van de levensloopaanpak in beeld.
Daarbij keken ze naar kosten vanuit het zorg-, veiligheids- en gemeentelijk domein. Hierbij is
gekeken naar de periode van drie jaar vóór inclusie en de periode na inclusie. De zestien cliënten
zijn gemiddeld 23 maanden geïncludeerd in de levensloopaanpak. Uit de analyse bleek dat er na
één tot twee jaar na inclusie voorzichtig ‘ontwikkelpaden’ ontstaan (van de ontwikkeling van
cliënten over de tijd heen). Deze paden heeft Significant omgezet in vijf profielen – waarvoor de

ontwikkeling van de kosten en baten in de rapportage worden beschreven. Het is een boeiend en
goed leesbaar rapport dat zeker de moeite waard is om tot je te nemen. Meer weten?
Maatschappelijke businesscase (continuiteitvanzorg.nl).
Handreiking gegevensdeling levensloopaanpak
Van de handreiking gegevensdeling levensloopaanpak is een update gepubliceerd. De juridische
kaders zijn toegevoegd en de tekst van de handreiking zelf is aangevuld op basis van de
ervaringen in de praktijk. Meer lezen? 2022-01-16 Handreiking gegevensdeling Ketenveldnorm
met bijlagen - def.pdf (continuiteitvanzorg.nl).
Financiering van de levensloopaanpak nog een grote kwestie
De 11 regio’s bevinden zich in verschillende fasen van de implementatie van de Ketenveldnorm. In
alle regio’s wordt volop het gesprek gevoerd over de samenwerking tussen gemeenten,
levensloopaanbieder(s) en het Zorg- en Veiligheidshuis om zo een sluitend netwerk te maken.
Hét grote probleem is echter om tot afspraken te komen over de structurele financiering van de
activiteiten van de casemanager in de levensloopaanpak voor de individuele cliënten. Meer
daarover in een volgende nieuwsbrief.

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over de Ketenveldnorm of de stand van zaken? Neem contact op met Joris
Letanche jletanche@denederlandseggz.nl, 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 of www.levensloopaanpak.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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