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In deze bijdrage …

■ Aanleiding 

■ Doelstelling  

■ Doelgroep 

■ De ketenveldnorm 

■ 4 Regionale proeftuinen; doel, overeenkomsten en verschillen 

■ Organiseren van de zorg; Over je schaduw heen stappen 

■ De ketenveldnorm en de WvGGZ en WzD

■ Casusbesprekingen 

■ Vragen en discussie



Programma continuïteit van zorg

en schakelteam personen met 

verward gedrag

Advies:

Maak dekkende afspraken met 

• aanbieders 

• financiers 

• veiligheidspartners

Doel: aansluiting zorg forensische 

patiënten naar reguliere zorg verbeteren

De Aanleiding 



Doelstelling Ketenveldnorm

Zorg, begeleiding en ondersteuning voor 

2.000/3.000 mensen die (potentieel) 

gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een 

psychische stoornis en/of verstandelijke 

beperking sterk verbeteren



De Doelgroep

• Gevaarlijk gedrag richting anderen of hoog risico daarop

• Langdurige, terugkerende moeilijk beheersbare 

problematiek

• Structurerende behandeling, begrenzing en begeleiding 

nodig

• Is of was sprake van een RM of strafrechtelijke titel n.a.v. 

gevaarlijk gedrag

• Risico op herhaling Dekt de lading niet/

Definieert onvoldoende



Doelgroep-in-systeem-kenmerken 



4 Regionale proeftuinen; doel, 
overeenkomsten en verschillen

■ Limburg – doelgroep uitwerking, leunt op de veiligheidshuizen

■ Oost-Brabant – bestuurlijk commitment, convenant voor 2 jaar

■ Overijssel – uitwerken traject cliënt, mandaatcommissie

■ Midden-Nederland – zorg voorop, aan de slag!



Organiseren van de zorg; 
Over je schaduw heen stappen

■ De inhoud van de norm staat beschreven:

– Ambulant is aan zet

– Klinisch waar nodig

■ Inrichting en organisatie vraagt veel overtuiging en doorzettingsvermogen

■ Het is aan ons de teams goed uit te rusten, zodat zij dit moeilijke werk 
kunnen doen

■ De kaarten kunnen niet langer tegen de borst gehouden worden

■ Samenwerking en mandaat zijn cruciaal

■ Het is een aanvulling op alle overleggen en structuren die er al zijn, maar 
niet toereikend blijken



De ketenveldnorm en de Wvggz en de Wzd

■ Algemeen: Zal meer mogelijkheden maar ook meer verplichtingen tot 

behandeling opleveren

■ Echter insteek blijft verleiding. Biedt betere basis voor langdurige 

behandelrelatie.

■ Zo zullen de zorgmachtigingen het team meer mogelijkheden geven, 

maar het kan ook complexer worden aangezien de machtiging niet 

meer gekoppeld is aan een aanbieder, maar bij de patiënt



Laatste slide 

Meestal eindig je een presentatie met vragen, wij halen ook graag goede ideeën op.

www.continuiteitvanzorg.nl

Volg ons via


