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Nieuwsbrief Implementatie Ketenveldnorm

Handreiking implementatie Ketenveldnorm is gepubliceerd
Het landelijk projectteam implementatie Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve
zorg (verder genoemd: de Ketenveldnorm) heeft de handreiking voor de implementatie van de
Ketenveldnorm gepubliceerd op www.continuiteitvanzorg.nl

Verbetering
De Ketenveldnorm is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning,
begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis
en/of een verstandelijke beperking. De Ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke
titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch
behandel- en begeleidingsklimaat nodig hebben. Het uitgangspunt is ‘ambulant, tenzij…’.
Professionals blijven zo lang als nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen
begeleiding en zorg snel op en af. Beveiligde zorg, in de vorm van klinische bedden, is aanwezig,
als dat nodig is. Daarnaast moeten er voldoende en gedifferentieerde woonvoorzieningen aanwezig
zijn.

Doorlooptijd pilotperiode
De pilotregio’s zijn medio 2019, na de nodige voorbereidingen in de bestuurlijke keten en de
zorgketen, gestart met de uitvoering van de Ketenveldnorm. Er is hooguit zes maanden ervaring
opgedaan met het daadwerkelijk uitvoeren van de levensloopfunctie. Deze tijd is te kort om een
complex verandertraject als het implementeren en toetsen van de Ketenveldnorm volledig te
kunnen uitvoeren. Er zijn resultaten bereikt, maar met het ontbreken van heldere landelijke
voorwaarden rond gegevensdeling en bekostiging, de korte implementatietijd en het nog lage
aantal patiënten, is nog te weinig ervaring opgedaan om de volledige implementatie uit te voeren.
Er zijn echter op casusniveau ook ervaringen opgedaan die ons overtuigden dat de aanpak van de
Ketenveldnorm een goede weg is in ons complexe (zorg)stelsel. De focus lag in 2019 op de
instroom van patiënten en op het uitbouwen van de keten en verbindingen naar het sociaal
domein. Het langdurig uitvoeren van de Ketenveldnorm, het op- en afschalen van (klinische) zorg,
de uitstroom uit de levensloopbenadering en de borging/continuering van financiële afspraken zijn
in de praktijk nog vrijwel niet aan de orde geweest. Daarom wordt de pilotperiode tot eind 2020
verlengd. Begin 2020 moeten landelijk afspraken zijn gemaakt over de randvoorwaarden op het
gebied van bekostiging en gegevensdeling.

De Ketenveldnorm in breder perspectief
De Ketenveldnorm is specifiek ontwikkeld voor mensen die een gevaar kunnen vormen voor hun
omgeving. Centraal staat de levensloopfunctie, waarvan de beveiligde intensieve zorg onderdeel
is. De levensloopfunctie is ontwikkeld vanuit het besef dat integraliteit (samenhang over meerdere
levensgebieden heen) en continuïteit (samenhang over de jaren heen) van zorg en ondersteuning
ernstig tekortschoten. Ook op andere terreinen van de zorg ervaart men deze tekortkomingen,
denk bijvoorbeeld aan zorg bij complexe casuïstiek of ambulantisering in de ggz. Knelpunten bij de
implementatie van de Ketenveldnorm, zoals op het gebied van bekostiging of het gebrek aan
voldoende woningen, worden veel breder gevoeld. Het is wenselijk om de verdere ontwikkeling en
implementatie van de Ketenveldnorm niet geïsoleerd uit te voeren, maar om de opbrengsten ook
te benutten voor een grotere groep mensen met een zware of complexe hulpvraag. De
aangekondigde contourennota zorg en toekomstvisie ggz en het versterken van de verbinding met
de gehandicaptenzorg kunnen deze verbreding verder vorm te geven.

Hoe nu verder?
Het is een enorme prestatie dat in de vier regio’s het fundament van de samenwerking gelegd is.
Er moet in het komende jaar nog veel gebeuren om de implementatie in heel Nederland in 2021
mogelijk te maken.
Daarover in volgende nieuwsbrieven meer.

Andere regio’s
Zeer binnenkort zal ZonMw een call openzetten voor de subsidieaanvraag door andere regio’s dan

de 4 proeftuinregio’s. Op 7 april houdt het landelijk projectteam van de Ketenveldnorm een
invitational conference voor de regio’s die nu gaan starten.
De regio’s zijn hierover benaderd.

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

