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Ketenveldnorm	voor	de	Levensloopfunctie	en	Beveiligde	intensieve	zorg	

Tussentijdse	resultaten	ontwerpfase	pilotregio	Oost-Brabant	

OPGAVE: Een goed werkend samenhangend systeem binnen de reguliere ggz en/of lvg 

zorg in samenhang met het sociaal en veiligheidsdomein, met een levensloopfunctie 

en beveiligde intensieve zorg. 

 

DOELEN: Verbeteren kwaliteit van leven van cliënten en naasten + verminderen 

overlast en gevaar voor mensen zelf, naasten en  samenleving + verbeteren 

ketensamenwerking. 

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 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 aanwezig, mocht dat nodig zijn.  

 

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

veiligheids- en inkoopketen. Onder aansturing van de regionale Stuurgroep 

‘Verward, en dan…?’ testen we – net als 3 andere pilotregio’s - dit jaar de 

implementatie van de ketenveldnorm in Oost-Brabant, brengen we knelpunten in 

kaart en zorgen we voor oplossingen. Vanaf 2020 gaat heel Nederland aan de slag 

met de implementatie. 
A. LEVENSLOOPFUNCTIE ORGANISEREN – resultaten ontwerpfase in het kort 

A1. Doelgroep geconcretiseerd. In- en exclusiecriteria geformuleerd, 

vindplaats cliënten bepaald, 1e inschatting aantal cliënten in Oost-Brabant. 

A5. Uitvoeren levensloopfunctie. Uitgangspunt is de huidige werkpraktijk. Juni 

2019 starten we met beperkt aantal cliënten. Met ervaring uit de praktijk kijken 

wat werkt en waar bijsturing en (aanvullende) ketenafspraken nodig zijn. Na de 

zomer includeren we meer mensen (totaal in 2019 ± 20), ontwikkelen we de 

aanmeldprocedure in Zuidoost-Brabant tot een reguliere werkwijze en 

ontwikkelen we de wijze van toegang in Noordoost-Brabant. 

A2. Toegang en uitstroom deels vormgegeven. Toegang in Zuidoost-Brabant 

via Zorg- & Veiligheidshuis, reguliere Casus-Op-Maat aanpak met extra 

‘adviestafel zorg & veiligheid’. Na de zomer uitbreiden en toegang Noordoost-

Brabant vormgeven. 

A3. Levensloopfunctie vormgegeven. Casemanager zorg (coördinatie zorg, 

op- en afschalen) en casusregisseur gemeente (regie gemeentelijke 

ondersteuning) werken samen op basis van integraal trajectplan cliënt. Voor 

zorg aansluiten bij bestaande forensische teams van 5 zorginstellingen (GGZ, 

verslaving, LVB), werkwijze forensisch FACT (inclusief risicotaxatie), 

multidisciplinair samenwerken rondom cliënt. 

A4. Beveiligde intensieve zorg vormgegeven. Klinische 24-uurs voorziening, 

forensische expertise en materiële beveiliging, zonder strafrechtelijke titel. 

Tijdelijke zorg gericht op herstel of stabilisatie, terugdringen risico gevaarlijk 

gedrag en versterken beschermende factoren. 4 bedden Reinier van Arkel, 4 

bedden STEVIG, 8 extra bedden GGzE (verwachting juli 2019 gereed), 

mandaat voor op- en afschalen bij casemanager zorg in overleg met 

regiebehandelaren. 

B. KETENBREDE AFSPRAKEN MAKEN OP 

REGIONAAL NIVEAU  

(zorg, inkoop, bestuurlijk) 

Dit pakken we op nadat we enkele 

maanden bezig zijn met de uitvoering. Dan 

reflecteren we op de praktijkervaringen en 

kijken we wat aanvullend op de huidige 

afspraken nodig is. Daarbij benutten we de 

in ontwikkeling zijnde ‘Landelijke 

Handreiking Organisatie en Bekostiging 

Ketenveldnorm’. 

We willen afspraken maken binnen de 

diverse ketens over: doorgaande, 

langlopende zorg in ambulante setting, 

goede toegang tot beveiligde intensieve 

zorg en goede doorstroom naar passende 

woonvoorzieningen. 

Ontwerpfase project ketenveldnorm pilotregio Oost-Brabant 

Met partners werken we onderdelen van de levensloopfunctie uit: doelgroep 

concretiseren, toegang en uitstroom vormgeven, levensloopfunctie en beveiligde 

intensieve zorg organiseren. Tot medio mei 2019 zijn de eerste uitwerkingen gedaan en 

deze staan samengevat in dit document.   
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UITGANGSPUNTEN voor het uitvoeren van de levensloopfunctie 

1. De werkversie van de ketenveldnorm.  

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! Werkende weg ervaring op doen met de werkwijze, geen onverantwoorde risico’s 

nemen, goed monitoren en tussentijds bijsturen.  

Wat gaat de levensloopfunctie ons opleveren? 

- We werken persoonsgericht: ontschotting van ondersteuning, 

zorg en veiligheid. We gaan kennis en aanbod koppelen, zodat 

overgangen soepeler gaan en we continuïteit van zorg en 

ondersteuning kunnen bieden op alle leefgebieden. 

- Omdat we langdurig dichtbij zijn kunnen we meer kleinere 

interventies doen en doordat we de cliënt niet loslaten zet die 

wellicht makkelijker de stap naar hulpverlening.  

- We geven mensen met gevaarlijk gedrag, zonder 

strafrechtelijke titel, de (forensische) zorg die ze nodig hebben 

(betere zorg, gevaar afwenden).  

- We combineren GGZ, LVB én verslavingskennis.  

- We werken minder met ‘noodverbandjes’ en meer preventief.  

- We hebben meer handelingsperspectief voor een groep 

mensen die steeds weer ‘op tafel komt’. 

Wat zijn kritische succesfactoren? 

- Verwachtingen managen: over wie hebben we het, wat lossen 

we wel/niet op? T.a.v. ‘de beveiligde bedden’: de 

levensloopfunctie is een ambulante functie, waarbij mensen 

tijdelijk ook op een beveiligd bed kunnen. T.a.v. het beperkt 

aantal cliënten dat we dit jaar kunnen includeren (± 20). 

- Mandaat voor casemanager goed regelen: op- en afschalen op 

zijn/haar indicatie en niet nog eens overdoen in de kliniek. 

- Samen verantwoordelijkheid nemen, ook voor de risico’s. Een 

cliënt in de levensloopfunctie is van ons allemaal. 

- Mensen zijn op veel plaatsen niet meer ‘gewenst’. We bieden nu  

een levensloopfunctie dat dichtbij is, risico’s signaleert, niet 

loslaat en opschaalt naar beveiligde zorg indien nodig.  

- Goede afspraken omtrent informatiedeling. 

Welke knelpunten kunnen we tegen komen? 

- Het gaat veelal om ‘zorgmijders’: hoe blijven we hen volgen? Op 

welke titel? Het gaat om contact maken én houden. 

- Ketenpartners spreken elkaars taal onvoldoende; we bedoelen 

niet altijd hetzelfde. 

- AVG en Wet BIG: informatie rondom een cliënt kunnen delen. 

- Krappe budgetten en beperkte capaciteit in de keten. 

- Stigma: het ‘oude plaatje’ blijft aan cliënt hangen. 

- Doorstroming en aanbod ‘aan achterkant’. 

- De regio-indeling. Nabijheid organiseren rondom de cliënt, 

diverse organisaties die zich op het niveau van een Zorg- & 

Veiligheidshuis organiseren, partners die op het niveau van regio 

Oost-Brabant (of een deel daarvan) werken.  

Beelden,	uitgangspunten	en	verwachtingen	implementatie	
Ketenveldnorm	voor	de	Levensloopfunctie	en	Beveiligde	intensieve	zorg	

VERWACHTINGENMANAGEMENT 

- De levensloopfunctie richt zich op mensen die we al kennen - in de zorg, bij veiligheidspartners, in gemeenten - en waaraan we nu ook tijd en energie besteden.  

- Met inzet van de levensloopfunctie hopen we agressief en gevaarlijk gedrag vroegtijdig(er) te 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.  

- Mensen uit de doelgroep zullen voor het grootste deel niet ‘beter’ of een ‘modelburger’ worden.  Hun leven – en dus ook de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben – verloopt vaak grillig. De 

levensloopfunctie biedt continuïteit in zorg en ondersteuning en op de overgangen tussen ‘systemen’. Deze ondersteuning en zorg zal met regelmaat geïntensiveerd worden om daarna weer minder intensief 

te worden. Reguliere zorg en ondersteuning zal vaak niet voldoende passend zijn, waardoor meer maatwerk nodig is. 

 

Eigenaarschap  

we zijn er samen van! 

Samenwerken 

ketenpartners zorg & veiligheid 

Volhouden 

langdurig 

 

zijn belangrijke aanvullingen op het 

huidige zorg- en ondersteunings-

aanbod in Oost-Brabant 
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De	doelgroep	

Resultaten	‘ontwerpfase’	ketenveldnorm	pilotregio	Oost-Brabant	

DOELGROEP: 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 een rechtelijke machtiging of strafrechtelijke titel  

naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving. 

- Daarbij is er risico dat zonder een sluitend aanbod van intensieve (beveiligde) zorg een grotere  

kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag. 

AANTALLEN in de pilotregio 

Een eerste beperkte inventarisatie levert het onderstaande beeld. Hier zit uiteraard 

overlap in en is echt bedoeld als een eerste inschatting van een aantal partners. Pas 

wanneer we aan de slag gaan, krijgen we meer beeld van het feitelijk aantal mensen 

in regio Oost-Brabant dat voldoet aan de doelgroepbeschrijving en de geformuleerde 

inclusiecriteria.  

 

Bekend bij Aantal 

OM 17 

Zorg- & Veiligheidshuis Noordoost 10 à 15 

Gemeente Helmond 6 

Gemeente Den Bosch 10 

Gemeente Oss 5 à 6 

GGzE / De Woenselse Poort (bij forensisch ambulante teams)  21 

Novadic-Kentron (in regio Eindhoven/Helmond) ± 10 

GGZ Oost Brabant (Helmond en omgeving) 5 à 10 

 

Oorspronkelijke inschatting was dat er ongeveer 180-280 mensen in Oost-Brabant zijn 

(gebaseerd op 2000 - 3000 landelijk). Op basis van bovenstaande is de inschatting dat 

het ongeveer 150 cliënten betreft.  

INCLUSIE CRITERIA 

- Psychiatrische problematiek en/of verslaving en/of licht verstandelijke beperking (dubbel of  

triple diagnose).  

- Risicotaxatie laat een hoog recidive risico zien en forensische expertise is nodig. 

- Er zijn problemen op meerdere levensgebieden (multiproblematiek).  

- Ambulante nabijheid verhoogt de kwaliteit van leven en/of verlaagt het risico op delict en gevaar. 

- Er is sprake van langdurige en herhaaldelijk terugkerende problematiek: de historie laat een beeld zien van 

rondpompen / tussen wal en schip / zorgmijding / bemoeizorg. Er is geen continuïteit in zorg en ondersteuning. 

- De persoon heeft eerder een strafrechtelijke titel of Rechtelijke Machtiging gehad, heeft geen strafrechtelijke titel 

(meer/of deze is bijna afgelopen).  

- Professionals zitten echt met de handen in het haar. Alles is al geprobeerd, maar zonder effect. 

MET WIE STARTEN WE? 

- Met die mensen die worden aangemeld: cliënten die al in zorg zitten en nieuwe cliënten, ongeacht in welke ‘fase’ ze 

zitten en wat ze op dat moment nodig hebben (ambulante zorg of beveiligde intensieve zorg). 

- Wel bij voorkeur aanmelden in een rustige/stabiele fase. Dat geeft ruimte om het proces van toegang rustig en 

gedegen te doorlopen. Ook is dan de kans groter dat de betreffende persoon zelf mee wil werken.  

- Steeds monitoren we of we voldoende ambulante en klinische capaciteit hebben en of de geformuleerde 

inclusiecriteria voldoende scherp of niet te scherp geformuleerd zijn.  

- Liever snel en met minder mensen starten, dan wachten/uitstellen. We vragen gericht een aantal betrokken 

ketenpartners om in juni één persoon uit Zuidoost-Brabant aan te melden; iemand waarvan zij inschatten dat de 

risico’s te hoog worden. Daar starten we mee en doen we ervaring mee op. Na de zomer breiden we uit. 
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Toegangsproces 
Resultaten ‘ontwerpfase’ ketenveldnorm pilotregio Oost-Brabant 

 

• (Reguliere) aanmelding bij Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
via bestaande route 'aanmelding Casus op Maat'

• Door: convenantpartijen Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

1. Melding

• Verrijken casus met informatie van betrokken partners

• Door: procesregisseur Zorg- & Veiligheidshuis
2. Beeldvorming

• Bepalen vervolgroute: advies aan melder, Casus Op Maat of 
Adviestafel zorg & veiligheid

• Door: procesregisseur Zorg- & Veiligheidshuis

3. Procesweging

• Weging instroom levensloopfunctie, advies aan aanmelder over 
levensloopaanpak

• Door: vaste deelnemers zorgaanbieders levensloopfunctie, OM, 
politie en reclassering, aanmelder en Zorg- & Veiligheidshuis

4. Adviestafel 

zorg & veiligheid

• Vaststellen gezamenlijk beeld, opstellen integraal trajectplan, 
monitoren uitvoering en resultaten

• Door: bij casus betrokken professionals van zorgaanbieder(s), OM, 
gemeente(n) (waar persoon is ingeschreven en waar persoon 
daadwerkelijk verblijft), politie, reclassering, Zorg- & Veiligheidshuis

5. Casusoverleg

• Zorg en ondersteuning bieden, traject- en behandelplan uitwerken, 
risicotaxatie, beschikkingen / indicaties regelen binnen 90 dagen

• Door: casemanager zorg, casusregisseur gemeente, OM, financiers, 
persoon in levensloopfunctie en naasten

6. Voorlopige toegang

• Na activiteiten voorlopige toegang stroomt iemand definitief in en 
vindt uitvoering levensloopfunctie plaats

• Door: casemanager levensloopfunctie, casusregisseur gemeente, 
financiers

7. Definitieve toegang en 
levensloopfunctie

• Na 2 jaar stabiel op gevaarcriterium (risicotaxatie), besluit over 
uitstroom en warme overdracht naar vervolgzorg

• Door: casemanager zorg en casusregisseur gemeente, adviestafel 
zorg & veiligheid adviseert hierover

8. Uitstroom

TOEGANGSPROCES ZUIDOOST-BRABANT  

Ontwikkeld met Zorg- & Veiligheidshuis Brabant zuidoost  

- Aanmelding gaat via Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Het gaat om complexe 

casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, waarvoor geen reguliere oplossing is 

bereikt. Er is regie en coördinatie nodig om tot een integrale doorbraak te komen. Partners 

delen relevante informatie onder één convenant. 

- Het toegangsproces sluit aan bij de reguliere ‘Casus Op Maat’-aanpak. Een extra stap is een 

‘adviestafel zorg & veiligheid’, om te bepalen of iemand in de levensloopfunctie instroomt 

en de aanmelder te adviseren over de levensloopaanpak.  

- De ‘adviestafel zorg & veiligheid’– onder voorzitterschap van Zorg- & Veiligheidshuis – 

bestaat uit vaste deelnemers van zorgaanbieders levensloopfunctie, OM, reclassering en 

politie, met mandaat van hun organisatie. Ook de aanmelder (bijvoorbeeld gemeente) kan 

aan tafel zitten. De bespreking van een casus vindt anoniem plaats (vanwege de AVG). Na 

deze weging volgt het reguliere ‘Casus Op Maat’-overleg met professionals. 

- Er zijn meerdere momenten van overleg over een casus: de 1e weging,  tussentijds 

volgen/monitoren, opschalen bij vastlopen (escalatie) en uitstroom uit levensloopfunctie 

na 2 jaar stabiel (op basis van ondermeer risicotaxatie).  

- Wanneer de ‘adviestafel zorg & veiligheid’ negatief adviseert over instroming in de 

levensloopfunctie kan alsnog een ‘Casus Op Maat’ gestart worden. De adviestafel zal wel 

advies geven over de casus en dat kan benut worden in het ‘Casus Op Maat’-overleg.  

Bron: werkversie ketenveldnorm 

TOEGANGSPROCES NOORDOOST-BRABANT dient nog ontwikkeld te worden met de 

ketenpartners uit Noordoost-Brabant.  
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CASEMANAGER levensloopfunctie 

- Forensische expertise, expertise ggz en/of verslavingszorg en/of 

lvb (multidisciplinair organiseren). 

- Coördinatie zorg, toegang tot zorg en mandaat voor op- en 

afschalen (in afstemming met regiebehandelaar).  

- 1e contactpersoon voor cliënt.  

- Opstellen en uitvoeren trajectplan. 

- Signalerende rol risico’s, risicotaxatie. 

- Consultatie door anderen uit het netwerk rond persoon. 

ORGANISATIE levensloopfunctie door de zorginstellingen 

- Vijf zorgaanbieders organiseren samen de levensloopfunctie in 

Oost-Brabant: Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant, GGzE/DWP, 

Novadic-Kentron en STEVIG. Zij werken samen met andere zorg-

aanbieders, bijvoorbeeld uit het LVB netwerk Noord-Brabant.  

- Cliënten in de levensloopfunctie zijn van hen samen. 

- Elke persoon in de levensloopfunctie heeft een ‘casemanager 

levensloopfunctie’. Dit is een medewerker van één van de 

ambulante forensische teams van de betrokken zorgaanbieders.  

- Zij werken volgens de werkwijze van de ambulante forensische 

team (For-FACT, regiebehandelaar, risicotaxatie).  

- Aanvullende expertise (multidisciplinair) wordt georganiseerd. 

- De vijf aanbieders organiseren het mandaat voor de 

casemanagers om langdurig continuïteit van zorg te 

organiseren en flexibel op- en af te schalen.  

TRAJECTPLAN levensloopfunctie 

- Integraal ketenoverstijgend scenarioplan, met zorg, straf en bestuurlijke interventies. Maatwerkafspraken om te werken aan stabilisatie 

en/of herstel, beschrijft wat er nodig is op de verschillende levensgebieden en wie welke rol heeft in het organiseren en realiseren 

daarvan. Het bevat afspraken over het gehele traject van de persoon voor de langere termijn, met diverse scenario’s en vervolgstappen 

en monitoring. Het wordt in het Casus-Op-Maat overleg (Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Zuidoost) opgesteld met de casemanager 

levensloopfunctie en casusregisseur gemeente en andere betrokken partners. Cliënt en naasten worden betrokken.  

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

lichtere vormen van zorg plaatsvindt. Indicaties en andere zaken worden via de reguliere weg geregeld.  

Levensloopfunctie 
Resultaten ‘ontwerpfase’ ketenveldnorm pilotregio Oost-Brabant 

PROCESREGISSEUR ZORG- & VEILIGHEIDSHUIS 

- Procesregie ketensamenwerking: zorg, veiligheid, gemeenten. 

GEMEENTELIJKE CASUSREGISSEUR 

- Coördineren, afstemmen en volgen gemeentelijke 

ondersteuning.  

- Opstellen en uitvoeren trajectplan. 

- Signalerende rol. 

BESTAAND NETWERK van professionals en naasten 

- Zoveel als mogelijk betrokken en versterkt.  

- ‘Vast gezicht’ en belangrijk in de continuïteit. 

- Zo mogelijk betrokken bij trajectplan. 

- Signalerende rol. 

PERSOON IN LEVENSLOOPFUNCTIE 

- Heeft een ambulante casemanager levensloopfunctie en een 

casusregisseur gemeente 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 en de inzet is contact 

maken én houden. 

- Heeft een trajectplan 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 ten tijden van crisis snel intensief behandeld worden of 

opgenomen worden in een beveiligde setting, waarna zorg 

ambulant weer wordt voortgezet.  

 
 

VEILIGHEIDSPARTNERS 

- OM: interventies strafrecht, civielrecht. 

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

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

publieke taak. 

OP-/AFSCHALEN en BEVEILIGDE INTENSIEVE ZORG  

- De casemanager levensloopfunctie heeft mandaat voor het op- 

en afschalen van zorg, in afstemming met regiebehandelaar.  

- Opschalen gaat stapsgewijs: ambulant (intensiveren, Intensive 

Home Treatment), 24-uurs setting. 

- Bij een acute crisis volgt de reguliere route (bv crisisdienst). 

- Bij een crisis kan vanwege het ontwrichtende gedrag 

opgeschaald worden naar beveiligde intensieve setting: zorg in 

klinische 24-uurs voorziening met forensische expertise en 

materiële beveiliging, zonder strafrechtelijke titel. Cliënten 

ontvangen tijdelijk zorg gericht op herstel of stabilisatie, 

terugdringen risico op gevaarlijk gedrag en versterken van 

beschermende factoren volgens FHIC-principes. Dit kan vrijwillig 

(vooraf afspraken maken) of gedwongen. De regiebehandelaar 

beveiligde bed is verantwoordelijk voor de crisisbehandeling en 

het behandelmilieu.  

- Reinier van Arkel heeft 4 beveiligde bedden. Ook STEVIG krijgt 

er 4 voor regio Oost-Brabant. GGzE/De Woenselse Poort 

realiseert 8 extra beveiligde bedden; streven is deze begin juli 

2019 in gebruik te nemen voor levensloopfunctie Oost-Brabant. 

- Afschalen gebeurt zodra kan: casemanager levensloopfunctie 

bepaalt in overleg met regiebehandelaars. 
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RANDVOORWAARDEN 

- Gezamenlijk leren & ontwikkelen. Een reflectief proces: steeds 

bijsturen en aanpassen op basis van ervaringen in de praktijk.  

- Financiering. Geen risico’s lopen in het bieden van de benodigde zorg 

en ondersteuning. Financieringsafspraken zijn nodig (DJI, gemeenten, 

zorgverzekeraars en zorgkantoren). Ook per casus.  

- Informatiedeling. Zowel juridisch (AVG) als vanuit beroepsgroep. 

- Escalatieproces. Belangrijk is tijdig te escaleren: alleen dan kunnen we 

samen leren en naar oplossingen zoeken. Escalatieniveaus zijn: zorg- & 

veiligheidshuis, adviestafel zorg & veiligheid, regionale stuurgroep, 

financiers. Ook kijken naar wat we lokaal en regionaal kunnen 

oplossen en vastleggen in ketenafspraken en wat landelijk nodig is. 

Landelijke monitors 

Landelijke implementatiehandreiking ketenveldnorm 

- Het bureau Significant voert een landelijke monitor uit. 

Eén van de producten is een ‘implementatie handreiking 

ketenveldnorm’, op basis van ervaringen in de pilotregio’s.  

- Deze handreiking wordt als ‘groeidocument’ met 

regelmaat ge-update en gepubliceerd op 

www.continuiteitvanzorg.nl. 

 

Landelijke Handreiking Organisatie en Bekostiging Ketenveldnorm 

- Het bureau JbLorenz stelt een financiële handreiking voor de 

uitvoeringspraktijk op met antwoord op kennisvraagstukken.  

- De handreiking is juni 2019 als werkversie beschikbaar op 

www.continuiteitvanzorg.nl. Met ervaringen uit de 

pilotregio’s, input vanuit het landelijk evaluatieonderzoek en 

een analyse van casuïstiek wordt de handreiking dit najaar 

aangescherpt en is eind 2019 definitief. 

Monitoren pilotregio Oost-Brabant – indicatoren nog te ontwikkelen 

- Toegangsproces: inclusiecriteria, werkwijze, aantal aanmeldingen en voorlopige toegang. 

- Cliënttrajecten: cliëntgegevens (man/vrouw, leeftijd, etc), cliënttraject, zorgconsumptie. 

- Bieden van zorg en ondersteuning: casemanager levensloopfunctie en casusregisseur gemeente, capaciteit ambulante zorg en 

beveiligde intensieve zorg, afspraken met partners, multidisciplinair langdurige zorg en ondersteuning organiseren/financieren, 

versterkende factoren organiseren/financieren, escaleren voor oplossingen, zorgaanbod voldoende gedifferentieerd. 

- Op- en afschalen van zorg: op- en afschalen, van waar uit, waar naar toe, juridisch kader, hoe vaak en lang, terugnamegarantie. 

- Randvoorwaarden: leren & ontwikkelen, financiering, informatiedeling, escalatie, uitgangspunten. 
WETTELIJK KADER 

- Voorkeur heeft vrijwillige deelname aan de levensloopfunctie 

(‘informed consent’). Is ook van belang voor informatiedelen. 

- Als er sprake is van dwang of drang dan kunnen verschillende 

juridische kaders van toepassing zijn. Gedwongen 24-uurs opname 

beveiligde intensieve zorg kan bijvoorbeeld middels een Rechterlijke 

Machtiging of IBS (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 

ziekenhuizen (Bopz). 

- Als er geen sprake is van dwang dan geldt voor een deel van deze 

mensen dat zij moeilijk te motiveren zijn om mee te werken. Dat 

vraagt om een intensieve aanpak waarin bemoeizorg en verleiding 

noodzakelijk zijn. Wat kun je mensen bieden en wat bied je onder 

welke voorwaarden? Bijvoorbeeld woonzorgcontracten en andere 

bijzondere voorwaarden in de levering van ondersteuning.   

- Wanneer de Wet verplichtte GGZ (Wvggz) van kracht wordt, kan voor 

cliënten gedwongen behandeling binnen de levensloopfunctie 

mogelijk zijn indien dit als verplichte zorg in de zorgmachtiging is 

opgenomen. Ook voor cliënten die onder de Wet zorg en dwang (Wzd) 

vallen zal gedwongen zorg vanuit de levensloopfunctie mogelijk zijn, in 

dat geval als onvrijwillige zorg, op basis van het zorgplan. 

We streven naar een implementatieperiode van 2 jaar (2019 en 2020); dit is afhankelijk van het verkrijgen van subsidie voor de 

projectkosten, anders beperkt de implementatieperiode zich tot 2019. 
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