
 

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 het landelijk programma is van 1-1-2016 t/m 1-7-2017. In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de inhoud, de 

voortgang en de resultaten van het programma.   
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1. HANDREIKING 

De nieuwe versie van de handreiking is aangevuld met vormen 

van regionaal overleg, om de continuïteit van zorg, niet alleen 

op casusniveau, maar ook op beleidsniveau goed te regelen. 

Aan u nu de opdracht om dit overleg daadwerkelijk ‘te laten 

werken’ in de samenwerkingsketen. Het programmateam van 

continuïteit van zorg denkt na over een aanbod voor andere 

regio’s over ‘hoe krijg ik dat dan voor elkaar’. De handreiking 

is te downloaden op onze site.  

2. MONITOR OMVANG VAN DOELGROEP  

Het overzicht van cijfers over instroom, doorstroom en uit-

stroom van cliënten uit de forensische zorg naar de reguliere 

zorg is gereed. Meerwaarde ten opzichte van landelijke rap-

porten is dat er een beeld is ontstaan van de zorgsettingen 

van de cliënten. Bureau IVZ heeft dit onderzoek voor ons 

uitgevoerd.  

Het rapport is te downloaden op onze website. 

3. FACTSHEETS BEKOSTIGING  

Het feitendocument over bekostiging en regelgeving van aan-

sluitende zorg na de strafrechtelijke titel is gepubliceerd en te 

downloaden op onze website. We werken nog aan een aantal 

(nog niet opgeloste) knelpunten en oplossingsrichtingen inza-

ke de bekostiging. Daarover in de komende periode meer. 

4. ZORGINTENSITEIT vs BEVEILIGINGSNIVEAU 

De rapportage naar de beletselen in de continuïteit van de zorg 

voor mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die 

geen juridisch titel (meer) hebben, wordt voorzien van een reac-

tie van de ministeries van VWS en V&J. We hopen dat het in 

april naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Vanaf dan is het 

openbaar. Bureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft voor 

ons dit onderzoeksrapport opgeleverd.   

5. INDICATIESTELLING 

Beide spotlightregio’s experimenteren met het overnemen 

van de indicatie en de zorg tussen ketenpartners gedurende 

de eerste 90 dagen. Het focus ligt op het overnemen van de 

indicatie / verwijzing van de aansluitende zorg na de 

strafrechtel;ijke titel periode.  

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.  

De resultaten die de spotlightregio’s boeken, worden als goede 

praktijkvoorbeelden verwerkt in onder andere de handreiking, het 

bekostigingsoverzicht en de werkwijze rond indicatiestelling .  

http://www.continuiteitvanzorg.nl

