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Ketenveldnorm pilotregio Oost-Brabant - update 29 oktober 2019
Levensloopfunctie ook van start in
Noordoost-Brabant!
Vanaf nu kunnen ook mensen uit NoordoostBrabant aangemeld worden voor de
levensloopfunctie. Aanmelden kan bij het
Zorg- & Veiligheidshuis Brabant Noordoost.
De stuurgroep van dit Zorg- &
Veiligheidshuis heeft gekozen voor een
eenduidige werkwijze van aanmelden en
toegang voor heel Oost-Brabant voor de duur van de pilot.
Deze werkwijze is uitgewerkt in bijgevoegd overzicht met de tussentijdse resultaten
van de implementatie van de levensloopfunctie in Oost-Brabant. Zie ‘20191029
Tussentijdse resultaten implementatie ketenveldnorm Oost-Brabant’. Hierin staat
ook de aanmeldprocedure in Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant (p4).
Adviestafel vanaf november voor heel Oost-Brabant
Een Adviestafel komt maandelijks bijeen om te toetsen of aanmeldingen in
aanmerking komen voor de levensloopfunctie. Nu aanmelden ook in NoordoostBrabant kan, zal deze Adviestafel vanaf november voor heel Oost-Brabant gaan
werken. Er sluit ook een aantal gemeenten uit Noordoost-Brabant aan. Andere
deelnemers zijn: zorginstellingen (ggz, verslavingszorg, verstandelijke beperking),
enkele gemeenten uit Zuidoost-Brabant, politie Oost-Brabant, Openbaar Ministerie
en Reclassering Nederland (namens 3 reclasseringsorganisaties). De Zorg- &
Veiligheidshuizen uit Oost-Brabant delen het voorzitterschap van de Adviestafel.
Save the date: 23/01/20 Regionale conferentie zorg & veiligheid Oost-Brabant
Donderdagmiddag 23 januari
organiseert de VNG samen met
het regionale project ‘personen
met verward gedrag in Oost
Brabant’ en de Programmaraad Zorg en Veiligheid een conferentie voor bestuurders,
beleidsmakers en uitvoerders. Tijdens deze conferentie zullen we de laatste
ontwikkelingen bespreken, kennis en ervaringen met elkaar delen en in gesprek
gaan over een effectieve(re) samenwerking rondom zorg en veiligheid.
Onderwerpen zijn: doorontwikkeling Programmaraad Zorg en Veiligheid, aanpak
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, regionaal project personen met verward
gedrag, ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg en de Wet
Verplichte GGZ. Zet deze datum daarom alvast in de agenda!
Ervaringen met de Adviestafel
In oktober is de Adviestafel weer bijeen geweest. Aanmeldingen zijn getoetst op
zeven inclusiecriteria. Mensen die tot de levensloopfunctie toegelaten worden zijn
mensen die agressief en gevaarlijk gedrag (kunnen) vertonen als gevolg van een
psychische aandoening, verslaving en/of verstandelijke beperking en forensische
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zorg nodig hebben. Er is een zich herhalend patroon zichtbaar wat moeilijk te
doorbreken is en het lukt niet om in het reguliere aanbod oplossingen te vinden.
Er zijn ook aanmeldingen die niet toegelaten zijn. Dat is steeds een zoektocht,
omdat deelnemers van de Adviestafel weten dat de aanmelder niet voor niks
aanmeldt. Er wordt altijd een advies geformuleerd en vaak ook een Casus-Op-Maat
overleg geïnitieerd. Ook kan een aanmelding altijd opnieuw voorgelegd worden aan
de Adviestafel. De Adviestafel reflecteert regelmatig op het eigen functioneren; het
is een pilot en dat betekent ook samen proberen en leren.
Redenen om iemand niet toe te laten tot de levensloopfunctie zijn bijvoorbeeld dat
het iemand betreft die geen forensische expertise nodig heeft of iemand die geen
ambulant perspectief heeft (is gebaat bij langdurige opname). Ook lijken er soms
nog echt mogelijkheden in het voorliggend veld of zijn de mogelijkheden van dwang
onvoldoende benut.
Ervaringen met de uitvoering van de levensloopfunctie
Deze ervaringen zijn echt nog heel pril. De Adviestafel is kritisch bij het toelaten van
een cliënt tot de levensloopfunctie en het zetten van een eerstvolgende stap is
lastig. Het kost gewoonweg tijd om contact te leggen met een cliënt, een
gezamenlijk trajectplan op te stellen en een traject op te starten; het is geen snelle
oplossing. Het is ook geen gemakkelijke doelgroep: niet iedereen wil zorg, soms
verdwijnen ze uit zicht en ze zijn – vanwege hun gedrag – niet overal meer welkom.
Kern van de levensloopaanpak is dat we langdurig continuïteit van zorg en
ondersteuning willen bieden op alle leefgebieden. We zetten daarbij forensische
expertise in voor cliënten zonder strafrechtelijke titel, waardoor we risico’s tijdiger
kunnen inschatten en snel kunnen opschalen naar intensievere vormen van zorg en
ondersteuning. We werken vanuit zorg en veiligheid nauw samen rond deze
doelgroep. Dit vergt lange adem en intensieve samenwerking.
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 pilotregio Oost-Brabant.
Ketenveldnorm pilotregio 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
begeleidingsklimaat 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 Programmaraad Zorg &
Veiligheid testen we 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.
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