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Proeftuin Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve Zorg: Afspraken 

over toegang en uitgangspunten samenstelling levensloopteam 

 

Het realiseren van passend zorgaanbod voor de doelgroep van mensen met (potentieel) gevaarlijk 

en overlastgevend gedrag als gevolg van en psychische stoornis en/of LVB vraagt intensieve 

samenwerking tussen een groot aantal (zorg-)partijen. De ketenveldnorm Levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg moet die samenwerking verbeteren en leiden tot een passend aanbod. 

De veldnorm gaat per 2020 in, Overijssel is dit jaar één van de vier proeftuinen waarin al geoefend 

wordt met de uitvoering. Met enige regelmaat en bij belangrijke ontwikkelingen proberen wij u te 

informeren. 

 

Afspraken over Toegang 

In Overijssel zijn afspraken gemaakt over het proces van toegang tot de levensloopfunctie van de 

ketenveldnorm voor de proeftuinperiode. In de kern komen de afspraken er op neer dat casussen 

die mogelijk in aanmerking komen voor zorg van vanuit de ketenveldnorm kunnen worden 

aangemeld bij één van de beide veiligheidshuizen (IJsselland of Twente). Op basis van een eerste 

screening wordt vervolgens bepaald of de casus wordt besproken op een zogenoemde casustafel 

voor ketenoverstijgende problematiek. Bij dit overleg is ook de regiebehandelaar van het 

levensloopteam aanwezig. De casustafel (in Twente heet deze RFPN en in IJsselland het GGZ-

Veiligheidsoverleg)  besluit op basis van bespreking van alle informatie of de persoon in kwestie 

wordt toegang krijgt tot de zorg. De regiebehandelaar van het levensloopteam heeft hierbij de 

beslissende stem. Wanneer iemand geen toegang wordt verleend tot de zorg zal dit veelal zijn, 

omdat naar mening van de casustafel er nog andere (reguliere) vorm van zorg onbenut zijn 

gebleven. Zij zullen dit in deze gevallen ook aangeven in hun terugverwijzingsadvies . Zodra het 

mogelijk is om potentiële patiënten aan te melden bij de casustafels zullen we u nader informeren 

over het wat en hoe. 

 

Levensloopteam 

De levensloopfunctie wordt uitgevoerd door een levensloopteam. Er is inmiddels over de 

uitgangspunten voor de vorming van dit levensloopteam. De kern van dit team zal gevormd gaan 

worden vanuit de twee Forensische FACT teams van Transfore waarin het ook wordt ingebed. Het 

team wordt aangevuld met de kennis en expertise over LVB, verslaving en transculturele 

psychiatrie door medewerkers van respectievelijk Trajectum, Tactus en CTP Veldzicht. Daarnaast 

kan op consultatiebasis een beroep worden gedaan op een grote diversiteit aan expertise van de 

uitvoerende partijen. Naast eerder genoemde zorgaanbieders gaat het hierbij o.a. om Dimence en 

Mediant. Het levensloopteam zal zowel op casus-, regionaal als plaatselijk niveau intensief de 

verbinding maken met (de partners in) het sociaal domein. Immers terugkeer en volwaardige 

deelname aan de samenleving is één van de belangrijkste doelen. De werving voor deelname aan 

het levensloopteam zal binnenkort starten.  

 

 

 

 

 

 



 

De komende tijd 

De komende tijd zal veel aandacht gaan naar het vaststellen van de inhoudelijke uitgangspunten 

voor de te bieden zorg. Een aparte werkgroep van financieel deskundigen van financiers en 

zorgaanbieders houdt zich ondertussen bezig met het uit de weg ruimen van  obstakels die de het 

huidige financieringsstelsel van de zorg met zich mee brengen en te komen tot een sluitende 

inkoopketen.  

 

 

 
Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Dirk Dijkslag, projectleider, 
via: d.dijkslag@transfore.nl / 0570 – 604483. 
 

Meer weten over de Ketenveldnorm of de proeftuin in andere regio’s? www.continuiteitvanzorg.nl. 

Hier vindt u binnenkort ook al onze nieuwsbrieven, publicaties op opgeleverde producten. 
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