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Inleiding 

 

Sinds 2008 is het ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de inkoop van forensische zorg in 

een strafrechtelijk kader. Het betreft alle geestelijke gezondheidzorg, verstandelijk 

gehandicaptenzorg en verslavingszorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) 

straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan. Het doel van forensische zorg 

wordt omschreven als het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op 

recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. 

 

De forensische zorgtitel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding van de zorg, er 

zijn in totaal 22 forensische zorgtitels. Er worden drie doelgroepen in de forensische 

zorg onderscheiden:  
• Tbs met dwangverpleging 
• Forensische Zorg aan gedetineerden 
• Forensische Zorg op grond van een voorwaardelijke titel (inclusief art. 37 

Sr.) 

 

De verantwoordelijkheid voor de inkoop van forensische zorg is overgedragen aan 

het ministerie van Veiligheid en Justitie, specifiek bij de Dienst Justitiële inrichtingen 

(DJI) om invulling te geven aan de volgende doelstellingen: 

1 Het realiseren van voldoende zorgcapaciteit. 

2 De juiste patiënt op het juiste bed. 

3 Kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving. 

4 Goede aansluiting met de reguliere zorg. 

 

Binnen de DJI is de Directie Forensische Zorg (DForZo) daarmee verantwoordelijk 

voor de inkoop van forensische zorg in een strafrechtelijk kader en de plaatsing van 

volwassenen die psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk 

gehandicaptenzorg nodig hebben.  

 

Hierbij treft u het Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg voor de periode 2014 – 

2017 van DForZo. Dit is een vervolg op het ‘Zorginkoopbeleid forensische zorg 

2008-2011’. Het zorginkoopbeleid 2014-2017 geeft weer op welke wijze DForZo 

invulling wil geven aan de inkoop van forensische zorg in de komende vier jaar en 

welke doelstellingen zij daarmee wil realiseren. Hiermee biedt zij een kader 

waarbinnen de eigen zorginkooporganisatie haar taken kan uitvoeren. Tegelijkertijd 

wil zij hiermee een beeld bieden aan de zorgaanbieders en andere ketenpartners 

over wat zij de komende jaren van DForZo mogen en kunnen verwachten op het 

terrein van de forensische zorg.  

 

Met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg wordt naast de overige 

forensische zorg ook de tbs-capaciteit ingekocht. In hoofdstuk 4 wordt op 

hoofdlijnen beschreven wanneer en hoe dit zal plaatsvinden. 

 

Zoals beschreven in het inkoopbeleid 2008-2011 draagt het ministerie van 

Veiligheid en Justitie de verantwoordelijkheid voor het realiseren van doelmatigheid 

van de ingekochte de forensische zorg. In het licht van de huidige 

bezuinigingsdoelstellingen wordt hier in de periode 2014-2017 nog meer 

nadrukkelijk invulling aan gegeven. Met de afname van de beschikbare middelen 

voor de forensische zorg komt DForZo voor de opdracht te staan om eenzelfde 

aantal patiënten, en waar mogelijk en nodig zelfs meer, van passende en kwalitatief 
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hoogwaardige zorg te voorzien. Dit ziet DForZo als de grootste uitdaging voor de 

periode 2014-2017. De afspraken met GGZ Nederland en de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland zoals vastgelegd in de Meerjarenovereenkomst 

forensische zorg 2013-2017 geven DForZo het vertrouwen dat hieraan in 

samenwerking met het veld invulling kan worden gegeven. 

 

In dit document wordt het inkoopbeleid voor de periode 2014-2017 op hoofdlijnen 

beschreven. Jaarlijks publiceert DForZo een inkoopdocument waarin wordt 

beschreven hoe vorm wordt gegeven aan de inkoop in dat betreffende jaar 

voortvloeiend uit dit meerjarenbeleid. Hiernaast is op de website 

www.forensischezorg.nl en in het handboek forensische zorg alle informatie te 

vinden die betrekking heeft op het stelsel van de forensische zorg en de uitvoering 

ervan. 
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1 Wettelijke kaders 

Bij de start van de inkoop forensische zorg in 2007 is in overleg met het ministerie 

van VWS en GGZ Nederland geïnventariseerd welke wet- en regelgeving op het 

gebied van de Nederlandse gezondheidszorg ook van toepassing is op de 

forensische zorg in strafrechtelijk kader. Daarnaast is een wetgevingstraject gestart 

voor de benodigde wetswijzigingen voor de inkoop van forensische zorg door het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, dat heeft geresulteerd in de Wet forensische 

zorg. In dit hoofdstuk worden de relevante wet- en regelgeving kort toegelicht in 

relatie tot de forensische zorg. 

 

Wet forensische zorg 

In de Wet forensische zorg (Wfz) wordt de brede stelselherziening van de 

forensische zorg geregeld. Het bevat onder andere wetgeving over de inkoop en 

financiering; de aanspraak op forensische zorg; de plaatsing van justitiabelen in de 

zorg en sturingsrelaties. De inwerkingtreding van deze wet is voorzien in 2014.  

 

Interimbesluit 

Vooruitlopend op de definitieve invoering van de wet dient het Interimbesluit 

forensische zorg (een Algemene Maatregel van Bestuur) als wettelijke basis voor het 

huidige forensische zorgstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wfz, vervalt het 

interim besluit. 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang 

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) vervangt op 

termijn de huidige Wet bijzondere opnames in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 

Bopz). Het doel van de wetswijziging is onder meer om de gedwongen behandeling 

van mensen met psychische problemen minder ingrijpend te maken. Een belangrijk 

verschil is dat verplichte zorg ook buiten een instelling opgelegd kan worden, 

bijvoorbeeld ambulant of in een polikliniek. 

 

Voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie komt er aparte 

wetgeving; de Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte 

cliënten (Wet Zorg en dwang). Deze wet sluit beter aan bij de behoeften van deze 

doelgroepen dan de huidige Wet BOPZ, die zoals hierboven beschreven vooral 

gericht is op psychiatrische behandeling in psychiatrische ziekenhuizen. 

 

Wet BOPZ 

In de huidige wet BOPZ staat een aantal bepalingen opgenomen dat relevant is voor 

de forensische zorg. Een aantal patiënten in de forensische zorg vallen ook onder 

bepalingen van de BOPZ, namelijk patiënten: 

• die op grond van artikel 37 Sr in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst; 

• aan wie naast een BOPZ-machtiging tevens een tbs-maatregel is opgelegd; 

• die onderworpen zijn aan de tenuitvoerlegging van een tbs-maatregel en die 

buiten een justitieel fpc verblijven. 

 

Voor de laatste twee doelgroepen is de Wet BOPZ relevant voor de interne 

rechtspositie. Alleen patiënten die op grond van artikel 37 in de geestelijke 

gezondheidszorg verblijven vallen integraal onder de Wet BOPZ. 
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Wet marktordening gezondheidszorg  

De Wet markordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en 

het toezicht op de markten voor de gezondheidszorg en daarmee ook voor de 

forensische zorg. Deze wet bepaalt de instelling van de Nederlandse Zorgautoriteit 

als zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de markten voor zorg. 

 

In de Wmg staan de taken en bevoegdheden genoemd van de NZa. De Wmg 

bepaalt dat de NZa regels kan opstellen voor overeenkomsten in de zorg die gaan 

over de levering van zorg en/of tarieven. Met de invoering van de Wet forensische 

zorg worden de bevoegdheden van de NZa in de forensische zorg uitgebreid (zie 

hoofdstuk 3.3.1).  

 

AWBZ, Zorgverzekeringswet & WMO 

De forensische zorg raakt ook de zorg die wordt geleverd in het kader van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De forensische patiënt heeft 

namelijk in veel gevallen voorafgaand aan de forensische zorg al zorg gekregen in 

het kader van de Zvw, AWBZ en/of de Wmo. Ook na afloop van de strafrechtelijke 

titel is voor een deel van de forensische patiënten zorg nodig in het kader van 

eerder genoemde wetten omdat er sprake is van chronische problematiek.  

Voor zowel de patiënt als de zorgaanbieder vraagt dit om een goede aansluiting van 

al deze vormen van zorg in verschillende kaders op elkaar.  

Eventuele wijzigingen in deze wetten kunnen de (inkoop van) forensische zorg 

beïnvloeden. 

 

Overige wetgeving 

Overige wetgeving die zowel van toepassing is op de reguliere zorg, als op de 

forensische zorg. Het betreft: 

− De kwaliteitswet zorginstellingen; 

− De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

− De Klachtwet; 

− Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO); 

− Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing (IST). 
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2 Ontwikkelingen inkoop forensische zorg 2008-2013 

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de inkoop van overige 

forensische zorg en de tbs met dwangverpleging. Daarnaast wordt er ingegaan op 

de invoering van prestatiebekostiging van de forensische zorg en enkele overige 

ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in het stelsel voor 

forensische zorg. 

2.1 Aanbod forensische zorg 

DForZo is sinds januari 2007 verantwoordelijk voor de inkoop en plaatsing van 

forensische zorg in een strafrechtelijk kader (hierna forensische zorg). In 2007 

hebben de zorgverzekeraars en zorgkantoren namens het ministerie van V&J de 

contracten nog gesloten. Het voor de forensische zorg beschikbare budget was al 

overgeheveld naar begroting van het ministerie van V&J. In 2008 heeft DForZo zelf 

de zorginkoop uitgevoerd en de bestaande contracten voor forensische zorg 

overgenomen. De forensische zorg omvat een groot aantal zorginstellingen, dat zorg 

biedt op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, 

verstandelijk gehandicaptenzorg en instellingen voor beschermd wonen. 

 

De inkoop voor de forensische zorg heeft de afgelopen jaren een forse groei 

doorgemaakt en is toegenomen van 93 miljoen euro naar 245 miljoen euro in 

20131.  

 

Deze toename komt mede door een aantal aanbestedingen dat DForZo heeft 

uitgezet voor klinische en ambulante zorg maar ook vanwege de realisatie van een 

aantal uitbreidingen van klinische zorg op basis van toelatingen die voor de 

stelselwijziging door het ministerie van VWS waren afgegeven. Deze zogenaamde 

“Pijplijncapaciteit’ betreft de realisatie van enkele Forensische psychiatrische 

afdelingen (FPA), Forensische verslavingsklinieken (FVK), voorzieningen voor 

forensische patiënten met een Sterke Gedragsstoornis en Verstandelijke Beperking 

(SGLVG+) en longcare voorzieningen in de GGZ. Zie paragraaf 2.1.3 voor een 

nadere toelichting over de aanbestedingen. Het aantal gecontracteerde 

zorgaanbieders is van 2008 tot 2013 uitgebreid van 50 naar 130 aanbieders. Het 

aantal intramurale plaatsen is in de afgelopen periode gegroeid van 716 naar 1672 

reguliere plaatsen (zie figuur 1). 

 

De groei in de forensische zorg is naast eerder genoemde initiatieven ook tot stand 

gekomen door het aanwijzen van specifieke groeisegementen bij de zorginkoop 

zoals de verblijfszorg voor justitiabelen met een verstandelijke beperking. Dit 

laatste is ingezet vanwege de eerder genoemde de uitbreiding in de SGLVG+ 

plaatsen om de doorstroom te bevorderen. Een ander groeisegment was de 

capaciteit op de beschermde woonvormen. De druk op de beschermde woonvormen 

blijft hoog en daarmee een belangrijk vraagstuk voor de inkoop van de forensische 

zorg in de komende jaren met aandacht voor in- door- en uitstroom van 

justitiabelen in de forensische keten. De hierboven beschreven ontwikkeling van de 

klinische bedden en verblijfsplaatsen in de forensische zorg is weergegeven in figuur 

1. Dit is de ontwikkeling van de reguliere inkoopcapaciteit en bevat geen capaciteit 

die door middel van specifieke aanbestedingen is ingekocht (zie paragraaf 2.1.3). 

 
  

                                                
1 Dit is op basis van cijfers van de gemaakte inkoopafspraken van intramurale en extramurale 

zorg. 
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Figuur 1 Aantal (ingekochte) bedden en plaatsen 2008-2013 

 

 
Naast de uitbreidingen in de klinische en verblijfszorg is de ambulantisering van de 

forensische zorg in de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geweest. De inkoop 

van multidisciplinaire outreachende behandeling en begeleiding, zoals (F)ACT2, is 

naast de ambulante behandeling in de (forensische) poliklinieken een groot 

onderdeel geweest van de uitbreidingen die er in de ambulante zorg heeft 

plaatsgevonden. De inzet van multidisciplinaire outreachende zorg zal een belangrijk 

speerpunt blijven bij de inkoop van forensische zorg. 

2.1.1 Zorg aan gedetineerden 

Forensische zorg in strafrechtelijk kader heeft ook betrekking op de zorg die tijdens 

detentie wordt geleverd. Dit betreft ambulante zorg die in een penitentiaire 

inrichting (PI) wordt geleverd, zorg aan gedetineerden die tijdens detentie in een 

(GGZ-) instelling worden geplaatst en zorg op specifieke zorgplaatsen in het 

gevangeniswezen (PPC). Dit gebeurt op basis van het uitgangspunt ‘GGZ tenzij’, 

waarbij de inspanningen er primair op zijn gericht om gedetineerden met een 

zorgindicatie te plaatsen bij een GGZ-instelling. Het doel is de recidive te 

verminderen door verbetering en uitbreiding de psychische zorg aan gedetineerden 

waarmee ook wordt bijgedragen aan de continuïteit van zorg. Pas als 

omstandigheden in de zin van een contra-indicatie deze plaatsing beletten, is 

plaatsing in een PPC aangewezen.  

2.1.2 Penitentiair Psychiatrisch Centrum 

In 2009 zijn binnen het gevangeniswezen vijf penitentiaire psychiatrische centra 

(PPC’s) ingericht  om gedetineerden in behandeling te nemen met een indicatie voor 

psychiatrische zorg en/of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en 

verslavingszorg. Ook tijdens het verblijf in een PPC zijn alle inspanningen gericht op 

doorplaatsing, hetzij terug naar de PI van herkomst hetzij naar een GGZ- instelling. 

                                                
2 ACT staat voor assertive community treatment en is een organisatiemodel voor de 

behandeling en begeleiding van mensen met ernstige en langdurige psychiatrische 

aandoeningen (EPA) in combinatie met problematiek op andere leefgebieden. De in Nederland 

ontwikkelde variant op ACT is Functie ACT (FACT) waarbij ACT wordt gecombineerd met 

casemanagement en ACT. Hiermee kan een brede groep (vaak zorg mijdende) patiënten 

effectief worden bereikt en behandeld. Forensische (F)ACT teams richten zich specifiek op 

cliënten met justitiële problemen en hebben daarnaast het reduceren van het recidiverisico als 

doel. 
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Het leveren van verantwoorde zorg binnen detentie is het primaire doel van de 

PPC’s. Dit wordt mede gerealiseerd door de inkoop van ambulante zorg bij 

zorginstellingen dat in de PPC’s wordt geleverd. De PPC-plaatsen worden ook door 

DForZo ingekocht. De volgende tabel geeft de capaciteit weer van het aantal 

ingekochte zorgplaatsen in de PPC’s. Vanaf 2013 is het aantal PPC’s teruggebracht 

naar vier, het aantal plaatsen wordt echter maar beperkt teruggebracht. 
 

 

Figuur 2. Forensische zorgplaatsen in PPC3 

 

2.1.3 Aanbestedingen  

Naast de jaarlijkse inkoop van forensische zorg heeft DForZo ook een viertal 

aanbestedingen uitgezet. Het betreft de volgende aanbestedingen: 

− ‘Capaciteit tijdelijke uitbreiding forensische zorg aan gedetineerden in de 

GGZ’ (hierna aanbesteding FZG); 

− ‘Aanbesteding ambulante forensische zorg voor justitiabelen met een co-

morbide problematiek’ (hierna aanbesteding JVZ); 

− ‘Aanbesteding verdiepingsdiagnostiek’; 

− ‘Aanbesteding Gedragsbeïnvloedende maatregel Jeugdigen (aanbesteding 

GBM)’. 

 

Door middel van deze aanbestedingen heeft DForZo tijdelijk capaciteit en expertise  

ingekocht voor een aantal specifieke doelgroepen. Per aanbesteding wordt steeds 

bezien of en op welke wijze deze zal worden voortgezet. Dit is afhankelijk van het 

oorspronkelijke doel en uitkomsten van de aanbestedingen maar ook de (financiële) 

mogelijkheden om deze aanbesteding al dan niet structureel nader voort te zetten. 

De aanbesteding JVZ is met ingang van 1 januari 2013 beëindigd en zal niet worden 

gecontinueerd. De aanbestedingen ‘verdiepingsdiagnostiek’ en ‘FZG’ eindigen in 

formele zin respectievelijk op 31 december 2014 en 31 december 2016. De 

aanbesteding GBM is in beginsel voorzien tot de invoering van de stelselherziening 

in de Jeugdzorg.  
  

                                                
3 2009 was het eerste jaar dat de PPC-capaciteit afzonderlijk werd gepresenteerd. In dat jaar 

betrof het de realisatie van de extra zorgplaatsen die zijn gefinancierd met de middelen die 

beschikbaar zijn gekomen voor de maatregelen volgend uit het parlementair onderzoek tbs. 

Vanaf 2010 zijn de bestaande zorgplaatsen van GW (FoBa, IBA etc.) hieraan toegevoegd. 
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2.2 Ontwikkelingen in de tbs  

In 2007 is door middel van een aanbesteding (tender IV) de laatste tijdelijke 

uitbreiding uitgezet voor tbs capaciteit. Deze aanbesteding moest voorzien in een 

toenemende groei van tbs-gestelden met dwangverpleging. Dit manifesteerde zich 

vooral door het grote aantal passanten, dat in de PI verbleef in afwachting tot 

opname in een FPC, in de voorgaande jaren. Vanaf het jaar 2008 is er sprake van 

een dalende trend in het aantal opleggingen voor tbs met dwangverpleging van 129 

opleggingen in 2008 tot 93 in het jaar 2012. Ook het aantal passanten is sinds 2008 

afgenomen. In afwachting op nieuwe besluitvorming in de planning van tbs 

capaciteit is een eerdere tender, tender III, tijdelijk verlengd als tender V.  

De afname van het aantal opleggingen, de afname van het aantal passanten en 

daarbij een toename in de uitstroom van tbs patiënten hebben geleid tot een 

complex vraagstuk over de benodigde tbs capaciteit voor de komende jaren. Met 

het ‘Masterplan DJI’ en de ‘Meerjarenovereenkomst (convenant) Forensische zorg’  

zijn ten aanzien van dit vraagstuk met het veld keuzes en afspraken gemaakt (zie 

hoofdstuk 3). 

 
Figuur 3: Gemiddelde capaciteit FPC, incl. reservecapaciteit 2008-2013 

 
 

2.3 Ontwikkeling prestatiebekostiging DBBC en ZZP 

Voor de forensische zorg in een strafrechtelijk kader is nieuwe wijze van 

prestatiebekostiging ontwikkeld die gefaseerd wordt ingevoerd. In de forensische 

zorg wordt alle klinische en ambulante zorg waarbij sprake is van behandeling 

gefinancierd met Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties (DBBC). Deze 

systematiek is geënt op de DBC systematiek voor het niet strafrechtelijk deel van de 

geestelijke gezondheidszorg.  Instellingen voor beschermd wonen en 

verblijfsinstellingen voor patiënten met een verstandelijk beperking worden 

bekostigd met zorgzwaartepakketten (ZZP’s) zoals dit ook in de reguliere zorg 

gebeurt. Ambulante begeleiding en dagbesteding die niet in bovenstaande 

categorieën vallen, worden gefinancierd op basis van budgetparameters.  
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2.4 Directie Forensische Zorg als Specialistisch Inkoop Center 

Het uitvoeringsprogramma ‘Compacte Rijksdienst’ heeft tot doel een rijksbrede 

bedrijfsvoering over de grenzen van de departementen heen te organiseren. In het 

kader van dit programma is DForZo in 2012 aangewezen als “Specifiek 

Inkoopcenter” ten behoeve van de van primaire processen (SIC). Met de aanwijzing 

van specifieke organisaties in de  bedrijfsvoering dekken deze de complete 

rijksinkoop en wordt in de toekomst nog uitsluitend door de deze centra ingekocht. 

Met de aanwijzing als SIC Forensische zorg heeft DForZo een belangrijke mijlpaal 

bereikt. 

2.5 Ontwikkelingen in relatie tot de doelstellingen van het stelsel van de 

forensische zorg 

Sinds januari 2008 ligt de eindverantwoordelijkheid voor de plaatsing in de 

forensische zorg bij de minister van Veiligheid en Justitie. DForZo voert deze 

verantwoordelijkheid uit door middel van sturing via inkoop, beleid en op het gebied 

van de individuele plaatsingen. De indicerende organisaties, NIFP/IFZ, de 

reclasseringsorganisaties en het Psycho Medisch Overleg (PMO) in het 

gevangeniswezen, voeren de plaatsing namens DForZo uit. 

 

Met de rol in de plaatsing en de verantwoordelijkheden voor de inkoop van 

doelmatige en passende zorg heeft DForZo de rol van uitvoerend ketenregisseur. Op 

deze wijze geeft DForZo invulling aan de doelstellingen die ten grondslag liggen aan 

de stelselherziening. Dit vindt zijn beslag door de wijze waarop het stelsel is 

ingericht en wat er aan forensische zorg wordt ingekocht. Hieronder staat een aantal 

van die doelstellingen genoemd en de wijze waarop daar de afgelopen jaren 

invulling aan is gegeven. 

 

Inzicht in de behoefte 

Voor de ontwikkelingen in de tbs capaciteit speelt het Prognose Model Justitiële 

ketens een belangrijke rol. Daarnaast bestond ook de wens om voor de overige 

forensische zorg beter inzicht te verkrijgen in behoefte van de zorg. Bij de start van 

de inkoop was dit inzicht beperkt aanwezig. Hiertoe is een prognosemodel 

ontwikkeld voor de behoefteraming van de overige forensische zorg op basis van dat 

uit verschillende beschikbare bronnen. Dit prognosemodel zal in 2014 voor het eerst 

worden gebruikt bij de voorbereidingen voor de begroting van 2015.  

 

Verkeerde bedproblematiek 

Een belangrijke aanbeveling bij de stelselwijziging voor de forensische zorg was om 

verkeerde bedproblematiek voor justitiabelen die zorg ontvangen, te voorkomen. De 

inrichting van indicatiestelling en plaatsing in combinatie met de inkoop van 

doelmatige en passende forensische zorg draagt bij aan een (optimale) match 

tussen de zorgbehoefte van de individuele patiënt en de beschikbare zorg. Om dit te 

kunnen monitoren is er de stelselindicator ontwikkeld ‘matching indicatiestelling & 

plaatsing’. De scores op deze indicator wordt door DForZo met indicatiestellers en 

plaatsers besproken zodat daar indien noodzakelijk op gestuurd kan worden. Dit 

vraagstuk blijft ook de komende jaren een belangrijk onderwerp binnen de 

forensische zorg. 
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Overgang tussen voorzieningen binnen forensische zorg  

Een ander doel bij de inrichting van het stelsel voor de forensische zorg was om 

justitiabelen in de justitieketen beter door te laten stromen door onder andere een 

betere samenhang te organiseren tussen de (curatieve) zorg en de penitentiaire 

voorzieningen. Daar is de afgelopen jaren vorm aan gegeven door de inkoop van 

specifieke plaatsen in de ggz voor gedetineerden, de realisatie van zorgplaatsen 

binnen het gevangeniswezen, de PPC’s maar ook door de inkoop van ambulante 

ggz-zorg ten behoeve van het gevangeniswezen en de PPC’s.  
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3 Kaders en speerpunten forensische zorg 2014-2017 

In dit hoofdstuk worden de kaders voor de forensische zorg in de periode 2014-

2017 toegelicht. De kaders worden grotendeels bepaald door de bezuiniging op de 

forensische zorg. Als gevolg van deze bezuiniging moet DForZo eenzelfde aantal 

patiënten, en waar mogelijk en nodig zelfs meer, van passende en kwalitatief 

hoogwaardige zorg voorzien. In dit hoofdstuk worden de kaders beschreven die 

hieraan richting geven en de inhoudelijke speerpunten waaraan DForZo in deze 

periode invulling zal geven. 

3.1 Kaders forensische zorg 2014-2017 

 

Wet forensische zorg en inkoop en plaatsing tbs 

In afwachting van de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg vindt de inkoop 

van forensische zorg plaats op basis van interim wetgeving. De inwerkingtreding is 

voorzien in 2014. Dan is er één stelsel waarbinnen alle forensische zorg, inclusief de 

maatregel tbs met dwangverpleging wordt ingekocht. Daarmee vervalt de 

subsidierelatie met alle justitiële fpc’s. Uitzondering hierop is de tbs-capaciteit in een 

rijkskliniek. Deze sturingsrelatie blijft onveranderd.  

Hiernaast wordt in de Wfz het plaatsingsproces uniform geregeld. De wet- en 

regelgeving op het punt van de plaatsingen in de forensische zorg wordt 

geharmoniseerd. Dit betekent een verandering van de plaatsingssystematiek voor 

tbs-gestelden. Tbs-gestelden worden momenteel nog aselect geplaatst in de fpc’s. 

Met ingang van 1 januari 2014 worden tbs-gestelden in principe geplaatst in de 

regio van herkomst, tenzij een contra-indicatie, zoals slachtoffergerichte 

voorwaarden, aanleiding geeft om dit niet te doen4. Hiernaast spelen andere criteria 

zoals tijdigheid een rol. 

 

Met de wijziging in het plaatsingsbeleid gaat de regionale vraag een rol spelen bij de 

inkoop van tbs-capaciteit. Uitzondering hierop vormt een aantal bijzondere 

doelgroepen zoals longstay patiënten en die vanwege de beperkte omvang en 

specifieke gebouwelijke en zorginhoudelijke eisen geconcentreerd blijven bij een 

aantal fpc’s. 

 

Masterplan DJI 

In het masterplan DJI is vastgelegd hoe het budget voor forensische zorg wordt 

teruggebracht. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door een capaciteitsreductie in 

de tbs welke is ingegeven door zowel de bezuinigingsopdracht als een afnemende 

behoefte aan tbs-capaciteit. Hiernaast wordt de behandelduur in de tbs 

teruggebracht naar gemiddeld 8 jaar. Er is het met veld overeengekomen dat 

wanneer dit niet wordt gehaald als ultiem remedium de financiële taakstelling te 

realiseren door middel van een generieke tariefskorting. Om de taakstelling voor de 

forensische zorg van DJI te kunnen realiseren, wordt tevens een capaciteitsreductie 

gerealiseerd in de overige forensische zorg, de PPC’s en de FZG-capaciteit. 

Bovendien wordt zowel in de tbs als in de overige forensische zorg een 

efficiencykorting doorgevoerd die zoveel mogelijk beleidsrijk wordt ingevuld.  

 
  

                                                
4 In het Masterplan DJI werd dit aangeduid als plaatsing op basis van herkomst en 

bestemming. 
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Convenant ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ 

Als gevolg van de taakstellingsopdracht van DJI zijn met de overkoepelende 

brancheorganisaties in de forensische zorg gesprekken gevoerd over een agenda die 

enerzijds recht doet aan de inhoudelijke ambities en mogelijkheden, en anderzijds 

op verantwoorde wijze de bezuinigingen verwerkt. Het resultaat hiervan is een 

‘Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2017’ ondertekend door het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland. In dit convenant zijn afspraken gemaakt voor een 

gezamenlijke agenda om de forensische zorg kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar 

te houden. 

 

Advies ‘Stoornis en delict’, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het advies ‘Stoornis en 

delict’ uitgebracht over de mogelijke gevolgen van de invoering van de Wet 

forensische zorg en de Wet verplichte ggz. De gezamenlijke doelstelling van deze 

wetten is het verbeteren van continuïteit van zorg aan mensen met psychische 

stoornissen. De RVZ constateert dat de kans groot is dat deze doelstelling wordt 

behaald door de komst van deze wetten. De RVZ schetst tevens een aantal 

verbeterpunten om de continuïteit van en de aansluiting tussen de forensische en de 

reguliere ggz te verbeteren. 

3.2 Speerpunten forensische zorg 

Met de speerpunten van DForZo bij de inkoop van forensische zorg in 2014-2017 

wordt getracht enerzijds de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren, 

en anderzijds een kader te bieden voor een beleidsrijke invulling van de 

bezuinigingsdoelstellingen. Dit leidt tot de volgende speerpunten voor de 

forensische zorg in de periode 2014-2017: 

1 Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde 

klinische zorg 

2 Inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit 

3 Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg 

3.2.1 Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde 

klinische zorg 

Aansluitend op de ontwikkelingen in de reguliere ggz streeft DForZo ook naar een 

verdere intensivering van de ambulante forensische zorg. Daarmee wordt het eerder 

ingezette beleid van ambulantisering verder doorgezet (zie paragraaf 2.1). Op 

termijn beoogt DForZo hiermee, evenals in de reguliere ggz, het aantal klinische 

plaatsen te reduceren. Hiertoe zal de verblijfsduur in (hoog-beveiligde) klinische 

setting niet langer moeten zijn dan strikt noodzakelijk en zal doorstroom naar lager-

beveiligde of ambulante zorg bevorderd moeten worden. Multidisciplinaire, 

outreachende behandeling en begeleiding zoals (F)ACT is een beproefde werkwijze 

waarmee een klinische opname kan worden voorkomen of waarmee doorstroom 

vanuit een beveiligde klinische omgeving eerder kan plaatsvinden.  

Zoals vastgelegd in de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg’ wordt de 

behandelduur in de tbs teruggebracht tot gemiddeld acht jaar. Dit betekent dat ook 

tbs-gestelden eerder in de behandeling zullen doorstromen naar lager beveiligde 

voorzieningen en/of ambulante behandel- en begeleidingstrajecten.  

 

Voor haar meerjareninkoopbeleid 2014-2017 stelt DForZo zich tot doel een 

verschuiving van hoog-beveiligde klinische zorg naar lager-beveiligde klinische of 

ambulante zorg te realiseren. 
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3.2.2 Inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit 

Een van de doelen bij de inkoop van forensische zorg is het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg. Dit doet DForZo onder andere door het gebruik van 

kwaliteitscriteria bij de inkoop van forensische zorg. Deze hebben tot 2013 gediend 

als selectiecriterium bij de toekenning van budget aan bestaande of nieuwe 

zorgaanbieders. Hiernaast is in 2007 aansluiting gezocht bij het programma 

Zichtbare Zorg van het ministerie van VWS. In dat kader zijn prestatie-indicatoren 

opgesteld om de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken. Deze 

indicatoren zijn bijna jaarlijks doorontwikkeld met als resultaat een set 

procesindicatoren.  

 

Het resultaat van deze aandacht voor de kwaliteit van de forensische zorg is dat 

recidivevermindering een meer centrale rol in de behandeling heeft gekregen dan 

voorheen. Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten is hier een voorbeeld van. 

DForZo constateert echter dat de huidige kwaliteitscriteria en prestatie-indicatoren 

nog onvoldoende differentiëren tussen de zorgaanbieders om er bij de inkoop 

consequenties voor de tarieven aan te kunnen verbinden. De ambitie om 

kwaliteitscriteria te kunnen gebruiken wordt bekrachtigd door de 

‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ waarin is vastgelegd dat bij 

de inkoop van forensische zorg naast prijs en doelmatigheid, ook wordt ingekocht 

op basis van kwaliteit. Voor de uitwerking hiervan worden de huidige sets prestatie-

indicatoren zoveel mogelijk doorontwikkeld naar uitkomstindicatoren waaraan op 

basis van normen een korting- of bonus kan worden toegekend. 

 

Hiernaast stimuleert DForZo de kwaliteit van de forensische zorg door middel van 

het beschikbaar stellen van innovatiebudget en het programma Kwaliteit 

Forensische Zorg (KFZ). Deze kwaliteitsontwikkeling is niet vrijblijvend. De sector 

zal in de komende periode worden gevraagd om de positieve resultaten hiervan te 

implementeren. 

 

Voor haar meerjareninkoopbeleid 2014-2017 stelt DForZo zich tot doel met behulp 

van prestatie-indicatoren en de resultaten van innovatie en het programma KFZ bij 

de zorginkoop te kunnen differentiëren op kwaliteit. 

3.2.3 Bijdrage aan de verbetering van de continuïteit van zorg 

Het verbeteren van de continuïteit van zorg is van belang voor zowel de patiënt als 

de samenleving. Het draagt bij aan het realiseren van zorg op maat en het 

verminderen van de kans op recidive. Momenteel worden in de uitvoering 

knelpunten geconstateerd in de overgang van strafrechtelijke naar niet 

strafrechtelijke zorg. De RVZ beschrijft in haar –eerder genoemde -advies “Stoornis 

en delict” dat zij de kans groot acht dat de inwerkingtreding van de Wet forensische 

zorg en de Wet verplichte ggz de continuïteit van zorg verbetert, maar constateert 

ook nog een aantal knelpunten dat aandacht vraagt. Dit betreft een complex 

vraagstuk dat alleen kan worden verbeterd door gezamenlijke inspanningen van 

VWS, V&J, de gemeenten en de zorgaanbieders. DForZo is ten zeerste bereid, om 

binnen haar mogelijkheden, de noodzakelijke inspanningen te leveren. DForZo 

voorziet dat de huidige ontwikkelingen bij de inkoop van de reguliere ggz, zoals het 

vervallen van het representatiemodel, dit vraagstuk verder zouden kunnen 

compliceren. 

 

Voor haar meerjareninkoopbeleid 2014-2017 stelt DForZo zich tot doel haar bijdrage 

te leveren aan de verbetering van de continuïteit van zorg in de periode 2014-2017. 
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3.3 Andere ontwikkelingen in het stelsel 2014-2017 

De Directie Forensische Zorg is een professionele organisatie die de rol heeft van 

uitvoeringsregisseur in de executieketen. De directie heeft een unieke combinatie 

van kennis van zorg, inkoop en de strafrechtsketen. In deze hoedanigheid is DForZo 

binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie erkend als regisseur en specialist. 

DForZo heeft de ambitie om deze specialistische kennis zo optimaal mogelijk te 

benutten, te delen en te vergroten. Dit kan de samenwerking binnen DJI vergroten 

en kan ook benut worden voor het vervullen van een regisserende rol van DForZo 

middels inkoop in andere onderdelen van de executieketen. DForZo zal zich 

oriënteren op de inkoop van zorgproducten in aan de forensische zorg gerelateerde 

domeinen. 

 

Hierbij blijft het uitgangspunt dat de opgebouwde expertise wordt ingezet om de 

doelmatigheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg te vergroten en vanzelfsprekend de 

politieke verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. 

3.3.1 Rol van de NZa 

De NZa heeft de afgelopen beleidsperiode een steeds grotere rol gekregen in het de 

markt voor de forensische zorg. Tot 1 april 2012 had de NZa in de forensische zorg 

een adviesrol voor prestaties en tarieven. De NZa adviseerde het ministerie van 

Veiligheid en Justitie over de prestaties en tarieven, waarna het ministerie de 

tarieven voor de forensische zorg vaststelde. Op grond van het op in 2012 

gewijzigde Interimbesluit forensische zorg is sinds 1 april 2012 de rol van de NZa in 

de forensische zorg veranderd en zijn de taken en bevoegdheden uitgebreid naar: 

• Het vaststellen van prestaties en tarieven voor de forensische zorg. 

• Het vaststellen van beleidsregels en nadere regels voor de forensische zorg. 

• Toezicht houden op de aanbieders en de inkoper van forensische zorg. 

 

De NZa is hiermee formeel regulator en onafhankelijk toezichthouder 

voor de forensische zorg. Met de inwerkingtreding van de Wfz krijgt de NZa ook 

handhavende bevoegdheden. Aan deze rol wordt nader invulling gegeven. 

3.3.2 Terugdringen behandelduur tbs 

Zoals afgesproken in de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ wordt 

de behandelduur in de tbs teruggedrongen tot gemiddeld acht jaar. Met deze 

maatregel wordt een reductie van de tbs-capaciteit met 210 bedden in 2018 

beoogd. 

Bij deze reductie is rekening gehouden met een zogenaamd waterbedeffect op de 

overige forensische zorg. Dit wil zeggen dat een verkorting van de tbs-behandelduur 

deels zal leiden tot een toename van zorg aan deze doelgroep in andere domeinen 

van de forensische zorg.  

 

Om de behandelduur terug te dringen wordt een Taskforce Behandelduur tbs 

ingesteld. Deze taskforce heeft als opdracht om voorstellen uit te werken en te 

implementeren waarmee de behandelduur wordt teruggedrongen.  

3.3.3 Programma Kwaliteit Forensische Zorg  

Het forensische zorgveld heeft samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid 

en GGZ Nederland het initiatief genomen om de kwaliteit van de forensische zorg 

(verder) te verbeteren en zichtbaar te maken. Deze kwaliteitsverbetering wordt 

vormgegeven vanuit het meerjaren Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) 

dat in 2011 is gestart. Het programma zet in zowel op methodiekontwikkeling als 

het inzichtelijk maken van de uitkomsten van zorg. Het belang van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie bij dit programma is onder andere dat voor een aantal veel 

voorkomende doelgroepen in de forensische zorg specifiek zorgaanbod beschikbaar 
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komt, duidelijkheid ontstaat over de aangewezen risicotaxatie-instrumenten in 

verschillende settingen en bij verschillende doelgroepen, en het routine outcome 

monitoring een belangrijke impuls krijgt. 

 

In de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ is afgesproken dat het 

programma KFZ in ieder geval tot en met 2017 in geïntensiveerde vorm wordt 

voortgezet. 

3.3.4 Invoering prestatiebekostiging in de forensische zorg 

De komende jaren zal de systematiek van prestatiebekostiging verder worden 

ingevoerd in de forensische zorg. Hierbij wordt het vangnet, bekostiging conform 

budgetparameters geleidelijk, afgebouwd. Bij de afbouw is voorzien om per 1 

januari 2016 de systematiek volledig te hebben ingevoerd. De NZa bepaalt de wijze 

van invoering van de prestatiebekostiging, op grond van de bij 3.3.1 beschreven 

bevoegdheden, volgens een transitiemodel. Naast de invoering van 

prestatiebekostiging worden er ook stappen gezet tot de invoering van de 

normatieve huisvestingscomponent waarbij de vergoeding voor de 

huisvestingscomponent integraal in de tarieven wordt opgenomen. Daar zal in de 

komende beleidsperiode 2014-2017 nader uitvoering aan worden gegeven conform 

de beleidsregels van de NZa. 
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4 Inkoopstrategie 2014-2017 

4.1 Algemene inkoopstrategie 2014-2017 

4.1.1 Inkoop en plaatsing tbs 

Met de inwerkingtreding van de Wfz wordt de inkoop van de tbs-capaciteit geregeld. 

Omdat deze bij de publicatie van het inkoopbeleid 2014 nog niet inwerking is 

getreden, wordt in 2014 de huidige subsidierelatie gecontinueerd. Vanaf 2015 is er 

sprake van een inkooprelatie. In 2014 staan de afspraken met de fpc’s in het teken 

van de afbouw van de tbs-capaciteit ten gevolge van het Masterplan DJI.  

Vanaf 2014 worden tbs-gestelden in principe regionaal geplaatst tenzij een contra-

indicatie aanleiding geeft om dit niet te doen. De regionale vraag zal een rol gaan 

spelen bij de inkoop van tbs-capaciteit. 

In 2014 wordt gestart met de voorbereiding van de inkoop van de capaciteit voor 

bijzondere doelgroepen in de tbs die vanwege de beperkte omvang en specifieke 

gebouwelijke en zorginhoudelijke eisen geconcentreerd blijven bij een aantal fpc’s.  

 

Met de jaarlijkse behoeftestelling voor de forensische zorg wordt de ontwikkeling 

van de tbs-capaciteit in kaart gebracht. Deze informatie in combinatie met de PMJ-

ramingen vormen input voor de capaciteitsplanning op korte en lange termijn. Dit 

vindt zijn beslag in de jaarlijkse inkoop van tbs-capaciteit. 

4.1.2 Meerjarige contracten 

DForZo wil zich in 2014 oriënteren op de mogelijkheden om meerjarige contracten 

met aanbieders van forensische zorg te sluiten zoals ook in het convenant staat 

opgenomen. Hiermee wil DForZo zorgaanbieders meer zekerheid bieden voor (een 

deel van) de gecontracteerde forensische zorg. Meerjarige contracteren maken het 

tevens mogelijk om gedurende de looptijd van het contract afspraken over de 

kwaliteit van de zorg beter te monitoren. Een ander belangrijk effect is dat de 

administratieve lasten worden verminderd. Om jaarlijks te kunnen bijsturen op 

ontwikkelingen in de vraag naar forensische zorg, kan bijstelling van de afspraken 

gedurende de contractperiode plaatsvinden. 

Ten behoeve van 2014 worden nog eenjarige contracten gesloten. 

 

Zoals gesteld in hoofdstuk 2 loopt in de periode 2014-2017 een aantal 

aanbestedingen af. DForZo zal in deze periode bezien of en op welke wijze deze 

aanbestedingen kunnen worden voortgezet. Het inkopen van zorg door middel van 

aanbestedingen zal ook in de toekomst tot een van de mogelijke instrumenten 

behoren voor de inkoop van forensische zorg. 

4.1.3 Effectueren bezuinigingen forensische zorg 

Om de bezuinigingsdoelstellingen voor de forensische zorg zoals beschreven in het 

Masterplan DJI in te vullen, zijn in het convenant ‘Meerjarenovereenkomst 

Forensische Zorg 2013-2017’ afspraken gemaakt voor een gezamenlijke agenda om 

de forensische zorg kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden.  

 

Voor de tbs zien deze afspraken toe op een capaciteitsreductie en een tariefkorting. 

De capaciteitsreductie wordt gerealiseerd door gevolg te geven aan de afgenomen 

vraag naar tbs-capaciteit en het terugdringen van de behandelduur in de tbs naar 

gemiddeld acht jaar. Voor het terugdringen van de behandelduur wordt een 

taskforce ingericht. Er ligt grote druk op de opdracht van de taskforce omdat 

wanneer dit niet wordt gehaald als ultiem remedium de financiële taakstelling wordt 

gerealiseerd door middel van een generieke tariefskorting. 
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Voor de overige forensische zorg zien de afspraken in het convenant toe op de 

capaciteitsreductie in de overige forensische zorg en het zoveel mogelijk beleidsrijk 

invullen van de bezuiniging om tariefskortingen zoveel mogelijk te beperken. In 

overleg met het veld wordt onderzocht hoe en op welke termijn beleidsrijke 

bezuinigingen geëffectueerd kunnen worden. DForZo ziet het vergroten van het 

aandeel ambulante zorg ten opzichte van de klinische zorg en de substitutie van 

hoog-beveiligde naar laag-beveiligde klinische zorg als een belangrijke invulling voor 

beleidsrijke bezuinigingen en zal met het veld vaststellen welk deel van de hoog-

beveiligde klinische capaciteit kan worden gesubstitueerd. 

4.2 Inkoopstrategie speerpunten forensische zorg 2014-2017 

4.2.1 Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde 

klinische zorg 

Afgelopen jaren is ambulantisering speerpunt van het inkoopbeleid geweest. Dit 

heeft geleid tot een toename van ambulante zorg in absolute zin. In de periode 

2014-2017 wordt beoogd het aandeel ambulante zorg ten opzichte van de klinische 

zorg te vergroten en substitutie te realiseren van hoog-beveiligde naar laag-

beveiligde klinische zorg. Hiertoe zal DForZo in 2014 met het veld bepalen welk deel 

van deze capaciteit kan worden gesubstitueerd. In de inkoop 2015-2017 wordt 

gefaseerd toegewerkt naar het overeengekomen percentage te substitueren 

capaciteit. 

 

Bij de zorginkoop voor 2014 worden, net als in de reguliere ggz, prikkels 

geïntroduceerd om de doorstroom van hoog-beveiligde klinische zorg naar lager 

beveiligde en ambulante zorg te realiseren. Dit laat onverlet dat er altijd behoefte 

zal blijven aan (hoog)beveiligde klinische zorg.  

Een andere prikkel om de doorstroom te verbeteren is het inkopen van trajecten 

van forensische zorg waarbij de verantwoordelijkheid voor de doorstroom, eventueel 

over de grenzen van de eigen instelling heen, bij één zorgaanbieder ligt. DForZo 

onderzoekt de mogelijkheden om vanaf 2015 forensische zorgtrajecten in te kopen. 

Om de inzet van ambulante zorg te vergroten, wordt er, zoals met het veld is 

overeengekomen, meer geïnvesteerd in multidisciplinaire, outreachende 

behandeling en begeleiding zoals (F)ACT. 

 

Naast maatregelen in de inkoop zal DForZo meer gaan sturen op plaatsing en 

doorplaatsing in de forensische zorg daartoe is een projectgroep opgericht. Om dit 

te realiseren zal DForZo de samenwerking zoeken met ketenpartners zoals het 

NIFP/IFZ, de reclasseringsorganisaties, de PMO’s, het OM en de ZM.  

 

De hier beschreven maatregelen leiden op termijn tot een productmix waarin de 

beschikbare middelen doelmatiger worden ingezet. Het terugdringen van de 

gemiddelde behandelduur in de tbs zal hier tevens aan bijdragen. 

4.2.2 Inkopen en differentiëren op kwaliteit 

Vooralsnog heeft alleen het aanleveren op zich van de indicatoren ‘Forensische 

psychiatrie’ (voorheen Zichtbare Zorg) een rol gespeeld bij de inkoop van 

forensische zorg. De aanlevering van de indicatoren resulteerde in een vastgesteld 

aantal punten bij de offertebeoordeling. Op dit moment vindt de doorontwikkeling 

van de indicatoren plaats ten behoeve van de registratie over verslagjaar 2014. In 

2015 wordt wederom getoetst of de gegevens over verslagjaar 2014 zijn 

aangeleverd. Vanaf 2015 worden ook de uitkomsten (op een deel van de 

indicatoren) genormeerd. 
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De beoordeling van de kwaliteit van de forensische zorg die fpc’s bieden, vindt 

plaats langs de lijnen van de outcome, output en throughput. Een deel van de 

indicatoren is afkomstig uit het traject prestatie-indicatoren ‘Doelmatigheid tbs’. In 

2011 werd in overleg met het veld gestart met de ontwikkeling van deze prestatie-

indicatoren. Uitgangspunt was dat twee aspecten van de kwaliteit van de 

behandeling tot uiting zouden komen: de snelheid van behandelen (output) en de 

effectiviteit wat betreft de maatschappelijke doelstelling (outcome). 

 

Vanaf 2014 start, voor zover nog niet gebeurd, de normering van de prestatie-

indicatoren doelmatigheid. De normering van de prestatie-indicatoren die betrekking 

hebben op de snelheid van de tbs-behandeling worden gerelateerd aan de in de 

‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ afgesproken gemiddelde 

behandelduur van acht jaar. Bij de inkoop van 2015 worden de scores op de 

prestatie-indicatoren voor het eerst meegewogen bij de beoordeling van de offerte. 

Dit betekent dat er een korting- of bonus zal worden toegepast. De precieze 

toepassing bij de inkoop wordt per indicator beschreven in de inkoophandleiding 

voor het betreffende jaar.   

 

De opbrengsten en resultaten van door DForZo toegekende innovatievoorstellen en 

het programma KFZ zullen in de komende periode via de inkoop gestimuleerd dan 

wel verplicht worden gesteld. Zo kan bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van in 

het programma ontwikkeld zorgaanbod een voorwaarde worden om gecontracteerd 

te worden door DForZo. Een ander voorbeeld is het met meewegen van het tijdig 

aanleveren van de ROM gegevens in de offertebeoordeling. 

4.2.3 Bijdrage aan de verbetering van de continuïteit van zorg 

In de uitvoering van de forensische zorg worden knelpunten geconstateerd in de 

overgang van strafrechtelijke naar niet strafrechtelijke zorg. De RVZ constateert dit 

ook in haar advies “Stoornis en delict”. De omvang van het probleem is echter nog 

niet inzichtelijk. Om meer zicht te krijgen op deze omvang, is in de set prestatie-

indicatoren Forensische Psychiatrie de indicator ‘continuïteit van zorg’ opgenomen. 

  

In de Wfz is een aantal artikelen opgenomen dat een bijdrage levert aan de 

verbetering van de continuïteit van zorg. Zo is het mogelijk om op verschillende 

momenten in het strafproces waar nodig zorg op basis van een rechterlijke 

machtiging op te leggen en is vastgelegd dat een zorgaanbieder zes weken voor 

afloop van de strafrechtelijke titel voorbereidingen treft om indien nodig 

aansluitende zorg te realiseren. Dit laatste punt heeft DForZo afgelopen jaren 

opgenomen in haar inkoopbeleid en zal dat de komende jaren continueren. 

Hiernaast wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie de mogelijkheid creëren om 

een deel van de budgettaire ruimte uit het justitiële kader in de 

Zorgverzekeringswet en vice versa flexibel in te zetten. Hiertoe is de NZa gevraagd 

een beleidsregel te ontwikkelen die het mogelijk maakt op het niveau van de 

zorgaanbieder een jaarlijkse correctie uit te voeren op de budgetten van DJI en de 

zorgverzekeraar.  

De inspanningen om de doorstroom tijdens de forensische zorgtitel naar laag-

beveiligde klinische of ambulante zorg te bevorderen dragen tevens bij aan een  

betere aansluiting op reguliere zorg (zie 4.2.1). 

 

DForZo wil tevens haar bijdrage leveren aan het verbeteren van de continuïteit van 

zorg door te zoeken naar mogelijke oplossingen voor de situatie waarin 

gedetineerden na detentie onverzekerd zijn omdat niet tijdig een zorgverzekering is 

afgesloten.  

 

 


