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Nieuwsbrief Implementatie Ketenveldnorm 

Verlenging van de pilot Ketenveldnorm met een jaar in de vier proeftuinen 
  

  

De vier proeftuinregio’s hebben in 2019 heel hard gewerkt om een draagvlak te creëren in hun regio 

en regionale partijen te informeren over de levensloopfunctie. Er is een voor hen passende structuur 

ingericht voor de aanmelding van cliënten voor de Ketenveldnorm. Er zijn levensloopteams gestart, 

er zijn medewerkers voor gezocht, er zijn werkafspraken gemaakt en deze medewerkers zijn 

opgeleid. De regio’s wisselen onderling veel uit, zodat zij van elkaars ervaringen en werkwijzen 

kunnen leren. Hier en daar met vallen en opstaan en soms roeiend tegen de stroom in zijn regionaal 

goede resultaten geboekt. Daarop mogen de projectleiders en alle betrokken ketenpartners in de 

vier regio’s met recht trots zijn. Er zijn al hele mooie resultaten bereikt, maar er is nog te weinig 

ervaring op gedaan om de volledige implementatie van de Ketenveldnorm te kunnen doen. 

Bijvoorbeeld het op- en afschalen is in de praktijk nog vrijwel niet aan de orde geweest. Het landelijk 

projectteam heeft van de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid de volle medewerking 

gekregen om de implementatie van de Ketenveldnorm tot eind 2020 in de vier proeftuinen voort te 

zetten. Ook zij willen dat de implementatie van de Ketenveldnorm slaagt en zij willen er alles aan 

doen om ons daarbij ook te helpen.  
 

 
 

Handreiking 



De resultaten uit de proeftuinregio’s worden weergegeven in de ‘Handreiking implementatie 

Ketenveldnorm’. De handreiking kan begin 2020 door alle partijen worden gedownload 

op www.continuiteitvanzorg.nl, zodat beginnende regio’s er hun voordeel mee kunnen doen. In 

maart organiseren we een bijeenkomst voor de regio’s die dán hun voorbereiding voor invoering op 

stapel hebben staan. Leren van elkaar is een groot goed en dat zal dan ook daar weer gebeuren. 

Voor de in- en verkoopketen (bekostiging en gegevensdeling) is eerst verduidelijking vanuit 

het landelijke project nodig. Daar wordt in 2020 aan gewerkt. 
 

 
 

Wat zijn de kenmerken van de groep personen die is geïncludeerd in 
de levensloopfunctie? 

De groep personen die is geïncludeerd kenmerkt zich door een lange (forensische) zorghistorie, 

waarbij er geen mogelijkheden meer binnen het bestaande zorg- en begeleidingsaanbod bestaan. 

De mogelijkheden binnen de reguliere ggz (poliklinisch, (Forensisch) FACT en meerdere klinische 

opnames) zijn eerder al ingezet. In de zorghistorie van de geïncludeerde personen komen 

verschillende elementen terug. Lees hier verder 

 

  
  

   

 
 

Vragen? 

Wilt u meer weten over de levensloopfunctie? Kijk op de website van continuiteitvanzorg of neem 

contact op met Marloes van Es (06-18099395, mves@ggznederland.nl) of Willemijn Verhave 

(06-42588519, wverhave@vgn.nl) 

  
  

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: GGZ 

Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt voort uit 

Continuïteit van zorg (zie de website ) of mail naar mves@ggznederland.nl of wverhave@vgn.nl 
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