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Voorwoord
Met deze nieuwsbrief wil ik u eens per kwartaal actief op de
hoogte houden van de ontwikkelingen in de forensische zorg
die de zorg aan mensen met een strafrechtelijke titel raken.
Ik zou het erg op prijs stellen als u deze nieuwsbrief
doorstuurt aan collega’s binnen uw organisatie voor wie de
inhoud ook relevant is.
Op dinsdag 24 januari werd voor de vierde keer het Festival
Forensische Zorg (FFZ) georganiseerd. Dit jaar stond het
thema 'Forensische Zorg WERKT' centraal. Als
ketenregisseur binnen de forensische zorg hecht ik er als
directeur forensische zorg van de Dienst Justitiële
Inrichtingen belang aan dat collega’s in het veld in de
gelegenheid worden gesteld hun kennis en kunde te delen en
vergroten. Daarin levert het festival zeker een bijdrage.
Meer dan 700 collega’s werkzaam in de forensische zorg
kwamen naar De Fabrique in Maarssen. Daar werden maar
liefst 83 programmaonderdelen verdeeld over vijf rondes
aangeboden.
Tijdens de vijf programmarondes die door en voor
medewerkers in de forensische zorg werden georganiseerd,
konden deelnemers informatie, kennis en ervaring
uitwisselen. Het programma bestond onder meer uit
Lagerhuisdebatten, hoorcolleges en workshops. Met
medewerking van het Expertisecentrum Forensische

Psychiatrie (EFP) was er een speciale FFZ Academie met een
zwaarder inhoudelijk programma. Dit was vooral gericht op
behandelaars. Op een zogenaamd ‘ervaringsterras’ konden
instellingen zichzelf of een methodiek presenteren. Het
festival bood een inhoudelijk programma met speciale
aandacht voor slachtoffers, autisme, zwakbegaafde
agressieplegers, zorgethiek en forensische scherpte. Ook
was er ruimte voor interactiviteit, ontspanning en
kennismaking. Een vleugje entertainment kon men vinden in
de ‘razende reporter’ en de cartoonist. De ‘razende reporter’
interviewde deelnemers over hun inspiratiebron, waarna de
cartoonist hier een leuke of grappige tekening van maakte.
Mevrouw Kleiss was de slotspreker van het festival. Zij is de
moeder van Nienke Kleiss, wie op 22 juni 2000 op 10-jarige
leeftijd in het Beatrixpark in Schiedam om het leven werd
gebracht. In een gesprek met dagvoorzitter Ruben Maes,
sprak zij over de positie van slachtoffers en nabestaanden en
waar slachtoffers tegenaan lopen in het Nederlandse
rechtssysteem. Meer informatie over het Festival Forensische
Zorg treft u hier
Met vriendelijke groet,
Goof van Gemert
Directeur forensische zorg
Terug naar boven

Ifzo bijeenkomsten
Op 31 januari vond de voorlopig laatste
informatiebijeenkomst plaats die Directie Forensische Zorg
(DForZo) had georganiseerd voor de gecontracteerde
zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten werden zij o.a.
nader geïnformeerd over het inkoopproces, de functies van
het forensisch plaatsingsloket en het werken met de
systemen Ifzo en Re-pad. Ook werden instellingen
geïnformeerd over de voordelen die zij hebben als zij op
deze systemen zijn aangesloten. Er hebben in totaal vier
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, welke alle vier
goed zijn bezocht. Momenteel wordt nog nagedacht over een
eventueel vervolg op deze bijeenkomsten.
Inmiddels zijn er 125 zorgaanbieders geregistreerd in het
systeem Ifzo. Van deze 125 zorgaanbieders, zijn 36
zorgaanbieders met 138 medewerkers volledig
geautoriseerd. Daarnaast is er een groep van 32

zorgaanbieders, waarvoor momenteel de autorisaties in orde
worden gemaakt.
De overige 57 zorgaanbieders hebben nog geen contact
opgenomen met de afdeling functioneel beheer van Ifzo.
Voor deze groep begint de tijd te dringen om voor 1 april
2012 ook geautoriseerd te zijn.
NB: Cijfers dateren van eind januari 2012.
Terug naar boven

Toename afspraken in DB(B)C
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de
productieafspraken van 2012, naast de NZa
budgetparameters, ook in DB(B)C’s gemaakt. DB(B)C staat
voor Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties.
In totaal zijn met 50 instellingen DB(B)C-afspraken
gemaakt. Een toename van zes instellingen.
Van de instellingen die ook voor 2011 DB(B)C-afspraken
hebben, is het merendeel gedurende 2011 gaan factureren.
In totaal heeft DForZo in 2011 bijna 1000 facturen
ontvangen met in totaal ongeveer 21.000 declaraties. De
kwaliteit van de facturatie is wisselend, waarbij wel sprake is
van een stijgende lijn, zowel in aantal als in kwaliteit van de
facturen.
Terug naar boven

Afdeling Zorginkoop in rustiger vaarwater
Wegens onderbezetting van het team op de afdeling
Zorginkoop, was 2011 een extra druk jaar voor deze
afdeling. Vooral tijdens de inkoopprocedure was de druk met
130 offertes, de beoordelingsprocedure, het voeren van
inkoopgesprekken en het afronden van de contracten, hoger
dan vorig jaar. In de tweede week van januari 2012 zijn de
meeste overeenkomsten, inkoopbrieven en aangepaste
productiesheets verzonden, waarmee de afspraken met de
gecontracteerde zorgaanbieders ook bekrachtigd werden.
Er breekt nu een periode aan van verdere ontwikkeling van
plannen en afspraken. Er is nog veel werk te doen en de
zorginkopers willen daarover in 2012 goed in contact blijven
met de instellingen. Gelukkig is de bezetting van de afdeling
Zorginkoop met de aanstelling van Robert Nieuwenhuize,
Vera Zanen en Wouter Meester weer op volledige sterkte.
Met de komst van deze nieuwe zorginkopers wordt ook het
relatiebeheer met de instellingen opnieuw verdeeld en

streven wij naar continuïteit voor de instellingen in hun
aanspreekpunt binnen de afdeling Zorginkoop van Directie
Forensische Zorg. De nieuwe verdeling in relatiebeheer is
inmiddels met de betreffende instellingen gecommuniceerd.
Terug naar boven

Normatieve Huisvesting Component
In 2013 wordt de Normatieve Huisvesting Component (NHC)
ingevoerd. De NHC is een vaste opslag bovenop de DB(B)C’s
om via de reguliere zorgproducten ook de kapitaalslasten te
vergoeden. Dit is de introductie van integrale tarieven voor
verblijf, waardoor kapitaallastenbekostiging met de NHC
productieafhankelijk wordt.
Op dit moment bereidt de NZa, in afstemming met de
branchepartijen en TNO Bouw, een advies voor aan het
ministerie van Veiligheid en Justitie over de vaststelling en
invoering van de NHC. Gedurende 2012 zal hierover meer
bekend worden.
Terug naar boven

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Directie forensische zorg van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die
zuiver informatief is. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. DJI
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de uitgave. Voor
meer informatie of vragen kunt u mailen
naar:
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
persoonlijk via e-mail maar wilt u dit
wel. Meld u dan aan door een e-mail te
sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

