
Het procesmodel om te komen tot snellere uitplaatsing naar GGZ 

 

Bij een aanzienlijk deel van de gedetineerden die verblijven in penitentiaire inrichtingen (PI’s) is  

sprake van (ernstige) psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verslavings- 

probleem. Om de interne doorstroom van deze doelgroep naar de GGZ te sneller te doen verlopen, is 

een zgn. duaal procesmodel opgesteld. Dit model beschrijft grotendeels de activiteiten die vooraf-

gaand aan een indicatiestelling binnen GW worden verricht in het kader van uitplaatsing. Het duaal 

procesmodel GW zorgt idealiter voor: 

 

1. Een kortere doorlooptijd, omdat zorg- en beheersprocessen meer parallel lopen dan voor-

heen. De BSD-medewerker kan feitelijk al beginnen aan de voorbereiding voor het selectie-

advies op het moment dat het PMO heeft vastgesteld dat een gedetineerde mogelijk voor 

uitplaatsing in aanmerking komt; 

2. Vermindering van het aantal ‘vals-positieven’ bij IFZ, dus minder overbodige workload: 

Doordat BSD in samenspraak met BSF in een vroeg stadium al een quick scan op de haal-

baarheid van een GGZ-plaatsing doet, worden de ‘zekere’ PPC-kandidaten niet langer meer 

ter toetsing aan IFZ voorgelegd. 

 

Het geheel betreft afspraken tijdens het proces van indicatiestelling, plaatsing, behandeling en te-

rugplaatsing/ontslag. Daarbij staan twee vragen centraal: 

1. Wie zijn wederzijds de contactpersonen (PI/GGZ); 

2. Welke informatie moet worden uitgewisseld (afhankelijk van de fase). 

 

Voorheen was het gebruikelijk dat het interne proces binnen GW om te komen tot een overplaatsing 

pas opgestart werd na het afgeven van de indicatiestelling. In plaats daarvan start dit gelijktijdig met 

het indicatiestellingsproces. Ook staat er een suggestie in dat de BSF een quick scan kan uitvoeren 

om te bezien of de verwijzing naar de GGZ een haalbare is. Daarnaast wordt het MDO van de afdeling 

waar gedetineerde zit veel eerder betrokken bij de uitplaatsing. Zo worden miscommunicatie en 

oponthoud in de keten voorkomen. 

 

PI’s uit het gehele land zaken doen zaken met GGZ-instellingen door het gehele land. Wanneer voor 

iedere samenwerking nieuwe afspraken en contactpersonen worden gevonden, is het risico op on-

nodige vertraging groot. Het maken van dergelijke standaardafspraken rondom het plaatsen van 

deze gedetineerden is daarmee erg belangrijk.  

 





Duaal procesmodel t.b.v. uitplaatsing gedetineerde naar klinische GGZ-zorg 

 

Duaal procesmodel t.b.v. uitplaatsing gedetineerde naar klinische GGZ-zorg 

          

Stap Zorgproces Uitv. Resultaat   Stap GW-intern proces Uitv.  

       GW-intern proces   

          

A1  Voornemen tot indica-

tiestelling klinisch 

PMO    B1    

A2 Voorkeur voor GGZ PMO Contact met BSD 

ivm contra-

indicaties 

  B2.1 Voorleggen aan BSF ivm contra BSD/CM  

      B2.2 Voorleggen aan OM t.a.v. advies BSD/CM  

      B2.3 Terugkoppeling contra (of niet) aan 

PMO 

BSD/CM  

A3 Start indicatie-aanvraag 

in IFZO 

PMO Indicatie-aanvraag 

incl. gedragsrap-

portage 

      

A4.1 Gedragsrapportage via 

IFZO naar BSD 

PMO    B4.1 Start selectie-advies m.b.v. gedrags-

rapportage uit IFZO 

BSD/CM  



A4.2. Indicatie-aanvraag naar 

IFZ 

PMO    B4.2. Inseinen MDO/GeZa en VC over mo-

gelijke uitplaatsing 

BSD/CM  

A4.3.  Vaststelling dossier 

compleet 

IFZ        

A5 Opstellen Indicatiestel-

ling 

IFZ Indicatiestelling       

A6.1 Automatisch bericht 

naar PMO inzake indica-

tiestelling in IFZO 

IFZ Bericht in dien-

stenbox PMO 

      

A6.2. Handmatig bericht naar 

BSD inzake indicatiestel-

ling in IFZO en voorge-

nomen GGZ-aanbieder 

IFZ Mail in (diensten-

)box BSD/hoofd 

GeZa 

  B6 Aanvullende informatie uit indicatie-

stelling IFZ verzamelen t.b.v. selectie-

advies 

BSD/CM  

      B7.1. Ontvangen advies OM: go/no go voor 

GGZ 

BSD/CM  

      B7.2. Informeren IFZ en PMO over advies 

OM 

BSD/CM  

      B7.3. Akkoord op uitplaatsing door Vrijhe-

dencommissie 

BSD/CM  

A8.1 Matchen met zorgaan-

bieder 

IFZ Zowel via IFZO (rol 

3) als telefonisch 

      

A8.2. Akkoord op matching GGZ Via mail of telefo-       



nisch 

A8.3. Akkoord op plaatsing IFZ Rol 4 in IFZO       

A8.4. Contact met BSF over 

selectiebeslissing: uit-

plaatsing naar GGZ 

IFZ        

A9 Datum plaatsing melden 

aan BSD 

GGZ    B9.1 Selectieadvies naar BSF BSD/CM Bevat advies OM, 

NIFP/IFZ, directie en 

plaatsingsdatum 

      B9.2. Beschikking BSF Wordt verzonden aan 

gedetineerde, directeur 

en beoogde instelling 

      B9.3 Besluit BSF: melden aan BVA BSD/CM  

      B9.4 Plaatsingsdatum communiceren met 

BVA 

BSD/CM  

      B9.5. Inplannen vervoer door DV&O op 

datum plaatsing 

BSD/CM  

A10 Dossieroverdracht aan 

GGZ-aanbieder 

IFZ 

en 

PMO 

Indicatiestelling, 

plaatsingsbesluit en 

relevante gegevens 

uit ISP 

  B10 Overdracht van gedetineerde aan 

DV&O en kliniek 

BSD/CM  

 



De bovenstaande tabel maakt inzichtelijk dat er twee processen plaatsvinden in de PI ten behoeve 
van de uitplaatsing van een gedetineerde naar de GGZ. Het naast elkaar plaatsen van het psychome-
dische proces en het GW-interne proces laat zien dat de uitvoering van werkzaamheden grotendeels 
parallel kan lopen. 
 
De oranje gearceerde vlakken tonen processtappen waarin interactie tussen de twee processen dient 
plaats te vinden 
 
De blauwe arcering duidt op de doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen t.b.v. de indicatiestelling. De 

groene arcering duidt op de totale doorlooptijd die IFZ en GGZ gezamenlijk hebben t.a.v. matching en 

plaatsing. 


