
Leidraad proces Observatieplaatsingen TBS  

Inleiding 

De Wfz kent in art. 6.5 lid 2 de mogelijkheid om patiënten voor een observatieplaatsing tijdelijk over 

te plaatsen naar een andere tbs-kliniek. Deze plaatsingen kunnen worden ingezet als second opinion 

bij vastgelopen behandelingen, als gevolg van uitspraken en adviezen door derde instanties en als 

crisisinterventie.  

Observatieplaatsingen  

Observatieplaatsingen worden door tbs-klinieken voor verschillende doeleinden aangevraagd bij de 

Divisie Individuele zaken van het Hoofdkantoor DJI (DIZ):  

1. In het kader van een second opinion bij een behandelimpasse/ vastgelopen behandeling;  

2. Als uitvloeisel van een RSJ-uitspraak in beroepszaken, op advies van de Landelijke 

Adviescommissie Plaatsing (LAP) in LFPZ-zaken of naar aanleiding van rechterlijke uitspraken bij 

verlengingszittingen tbs;  

3. Als crisisinterventie na bv. een ernstig incident.  

 

De observatieplaatsing heeft de volgende doelen:  

1. Onderzoeken wat de oorzaak is van de in het FPC gerezen problemen  

2. Beantwoording van de vraag of betrokkene in aanmerking dient te komen voor overplaatsing 

voor een nieuwe behandelpoging 

3. Het verkrijgen van inzicht in de gedragingen van betrokkene tijdens diens ongeoorloofde 

afwezigheid  

 

Een observatieplaatsing duurt in eerste instantie 7 weken, maar kan eventueel éénmaal met 4 weken 

verlengd worden. Na deze observatieplaatsing keert de betrokken patiënt weer terug naar de 

zendende kliniek. 

Procedure aanvraag observatieplaatsing bij DIZ 

De zendende kliniek dient een onderbouwde aanvraag in bij DIZ, incl. concrete observatievragen 

waar de observatieplaatsing zich op moet richten. De ontvangende kliniek maakt aan het eind van de 

observatieplaatsing een verslag met de beantwoording op de gestelde vragen en indien van 

toepassing adviezen voor de zendende kliniek. 

MITS 

Patiënten worden in MITS fysiek overgeplaatst naar de ontvangende kliniek, maar blijven 

administratief ingeschreven staan bij de zendende kliniek. In MITS dient de patiënt bij de 

ontvangende kliniek de status behandeladvies te krijgen, gedurende de periode van observatie. Bij 

terugkeer naar de zendende kliniek dient de status in MITS gemuteerd te worden naar  

‘behandeladvies uitgebracht’.  

IFZO 

Er dient voor de ontvangende kliniek een separaat plaatsingsbesluit opgemaakt te worden voor de 

observatieperiode. Dit plaatsingsbesluit wordt opgemaakt door DIZ met de vermelding dat het een 

observatieplaatsing betreft. Het plaatsingsbesluit van de patiënt bij de zendende kliniek blijft geldig 

gedurende de observatieplaatsing. 

Declaratie 

De ontvangende kliniek declareert de behandeling en het verblijf gedurende de observatieperiode 

via het factuurcontrole systeem (FCS) bij de divisie Forzo/JJI. De zendende kliniek houdt het bed vrij 

t.b.v. de terugkeer van de patiënt en mag gedurende de observatieperiode het verblijfsniveau (excl. 



toeslag tbs) van de patiënt declareren via FCS. Hiervoor dient het verblijfsniveau te worden 

gehanteerd dat op de patiënt van toepassing was op het moment dat de patiënt werd overgeplaatst 

naar de ontvangende kliniek.  Een overlap van de gedeclareerde verblijfsdagen gedurende de 

observatieperiode van de zendende en ontvangende kliniek wordt toegestaan. Declaratie is mogelijk 

doordat zowel de zendende als de ontvangende kliniek beschikt over een geldig plaatsingsbesluit. 

Onderaannemerschap niet van toepassing bij een observatieplaatsing 

Het is niet toegestaan om een observatieplaatsing in een onderaannemerschap- constructie  te 

financieren. Onderhandelen over tarieven, contractuele voorwaarden en de tijd die hiervoor 

benodigd is kunnen belemmerend werken om een spoedige observatieplaatsing te kunnen 

realiseren.   


