
Proces Ifzo indicatiestelling, aanmelding en plaatsing forensische zorg 

 

Indicatiestelling 

• De indicerende instantie  (3RO/NIFP IFZ/GW PMO) stelt onafhankelijk de 
zorgbehoefte en de eventuele beveiligingsnoodzaak vast 

Matching 

• Op basis van de zorgvraag in de indicatiestelling wordt gematcht met de 
beschikbare gecontracteerde zorg bij zorgaanbieders door de plaatser 

• Ingeval uit de matching meer zorgaanbieders naar voren komen, wordt uit 
de gematchte zorgaanbieders een keuze gemaakt, hierbij is de professionele 
blik van de plaatser van belang 

Aanmelding 

• Bij de gekozen zorgaanbieder wordt betrokkene aangemeld 

• De plaatser (3RO/DJI DIZ/GW PMO) stelt  via Ifzo een aanmeldbrief 
beschikbaar 

Beoordeling 
zorgaanbieder 

• De zorgaanbieder neemt de aanmelding in ontvangst en beoordeelt deze, 
de uitkomst van deze boordeling is; 

• Zorgaanbieder gaat akkoord met plaatsing en geeft aan wanneer persoon 
geplaatst kan worden 

• Zorgaanbieder gaat niet akkoord met plaatsing en meldt dit aan de 
plaatser . De plaatser start weer bij processtap matching 

Akkoord 

• Wanneer de zorgaanbieder akkoord gaat met de plaatsing, geeft de 
plaatser via Ifzo een plaatsingsbrief af. Daarbij zijn twee mogelijkheden; 

• Wanneer het akkoord is bereikt en er sprake is van een forensische 
zorgtitel wordt een definitieve plaatsingsbrief beschikbaar gesteld 

• Wanneer het akkoord is bereikt vooruitlopend op forensische zorgtitel 
dient nadat de titel bekend is deze nog ingevoerd te worden in Ifzo en 
opnieuw een plaatsingsbrief beschikbaar gesteld te worden 

Geplaatst 

• Forensische zorg kan alleen starten wanneer: 

• de zorg is geleverd binnen de duur van de forensische zorgtitel, 
startdatum en einddatum  

• er bij zorg voor het vonnis sprake is van een voorgenomen 
indicatiestelling of verdiepingsdiagnostiek (ambulante forensische 
zorgtitels) 

• De plaatser ontvangt van de zorgaanbieder de werkelijke startdatum van 
de zorg en zet deze in  Ifzo. De werkelijke datum forensische zorg is gelijk 
aan de opnamedatum bij klinische forensische zorg of het eerste 
behandel/begeleidingscontact bij ambulante zorg 


