
 

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 patiënten 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. Bekostiging en regelgeving van zorg voor patiënten 

tijdens en na de strafrechtelijke titelperiode 

 

Dit kennisdocument verschaft u de kennis over de verschillen-

de soorten voorzieningen (klinisch, ambulant, wonen), de toe-

gang tot deze zorg (verwijzing of indicatie) en de bijbehorende 

bekostiging. De versie van mei 2017 is te downloaden http://

www.continuiteitvanzorg.nl/publicaties/ 

 

 

 

3. Overzichtsdocument van resterende knelpunten en 

oplossingsrichtingen 

 

Het kennisdocument heeft verschillende obstakels in kaart 

gebracht bij de keten van zorg na de strafrechtelijke titelperi-

ode. Met dit overzichtsdocument krijgt u zicht op de gewens-

te oplossingsrichtingen.  Nu is het aan de verschillende ver-

antwoordelijken om te werken aan de concrete uitwerkingen 

van het aan hen toebedeelde knelpunt. De versie van juni 

2017 is te downloaden http://www.continuiteitvanzorg.nl/

publicaties/ 

2. Financieel plan onder individuele patiënttrajecten 

 

In de spotlightregio Oost Nederland wordt voor alle klinisch 

opgenomen patiënten in de forensische zorg een trajectplan 

gemaakt,. Er zijn twee soorten plannen uitgeschreven. Eén 

vanuit de FPK via tussenstappen naar ambulante zorg. En één 

van Forensisch Beschermd Wonen naar ambulante zorg. Aan 

de trajectplannen zijn de financiële aspecten gekoppeld. De 

versie van maart 2017 is te downloaden http://

www.continuiteitvanzorg.nl/publicaties/ 

 

 

 

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, zijn als goede praktijk-

voorbeelden verwerkt in onder andere de handreiking, het bekosti-

gingsoverzicht en de werkwijze rond indicatiestelling .  

http://www.continuiteitvanzorg.nl

