
 

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS, Ministerie van V&J, GGZ Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverze-

keraars Nederland.  Zie ook de website van continuïteit van zorg of mail naar t.koster@minvenj.nl of mves@ggznederland.nl 

Het programma Continuïteit van Zorg werkt aan passende en aansluitende zorg voor cliënten na afloop van een periode in de 

forensische zorg en/of detentie door verbetering van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere zorg. De looptijd 

van dit landelijk programma is van 1-1-2016 t/m 1-7-2017. In nieuwsbrieven en persberichten wordt u geïnformeerd over de 

inhoud, de voortgang en de resultaten van het programma.   
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De handreiking voor professionals is vanaf vandaag beschikbaar. Professionals hebben dagelijks te maken met cliënten die, in 

aansluiting op de strafrechtelijke titel, reguliere zorg nodig hebben. De handreiking biedt inzicht en overzicht wat er geregeld 

moet worden als er behandeling of begeleiding nodig is in aansluiting op de periode van de strafrechtelijke titel. Hoe zit het 

met verwijzing of de indicatiestelling? Onder welk wettelijk kader valt wat? Wie neemt regie? Wie moet betalen? Antwoor-

den op veel van deze en andere vragen staan in de handreiking.  

Met deze informatie in de hand, heeft de professional voldoende gereedschap om een op de cliënt gericht traject in te zetten 

en afspraken te kunnen maken met de client en relevante ketenpartners. Het is een soort routekaart op casusniveau.  

De handreiking is een resultaat van de werkgroep van het programma continuïteit van zorg. Mensen uit de verdiepingsregio’s 

van het programma verwarde personen hebben aanvullingen gegeven. Begin 2017 wordt de handreiking aangevuld met prak-

tijkvoorbeelden vanuit de spotlightregio’s, bijvoorbeeld over de organisatie van een regionaal casusoverleg en de borging in 

de regionale keten. 

U kunt de handreiking downloaden op onze website. 

 

 SPOTLIGHTREGIO’S 

Het programma werkt met twee spotlightregio’s die zeer verschil-

lend van aard zijn. De regio’s zijn gesitueerd rond veiligheidshuizen 

in Oost-Nederland en Rotterdam. In de onderzoeken zullen zoge-

naamde volgregio’s benaderd worden, om de resultaten uit de spot-

lightregio’s te valideren. In een volgende nieuwsbrief meer uit de 

praktijk van de spotlightregio’s 
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