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Invoer Wet forensische zorg uitgesteld
Voorlopig wordt er nog niet gestemd over de Wet
forensische zorg. De Eerste Kamer heeft dat op 1 april 2014
in samenspraak met staatssecretaris Teeven besloten. Het
wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor
forensische zorg.
De reden van dit uitstel ligt op juridisch vlak, waarbij een
aantal zaken in samenspraak met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog moeten worden
uitgewerkt. Naar verwachting zal de wet nu worden
ingevoerd per 1 januari 2015.
Voor de inkoop Forensische Zorg 2014 heeft dit geen invloed
aangezien het Interim Besluit op dit moment van kracht is.
Zodra nadere informatie bekend is, zullen wij dit bekend
maken.

Terug naar boven

Project IDU forensische zorg
In de 'Meerjarenafspraken Forensische Zorg' tussen GGZ
Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het
ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er in 2013
afspraken gemaakt over de te realiseren bezuinigingen.
Onderdeel van deze Meerjarenafspraken is het verbeteren
van de doorstroom in de forensische keten. Tegelijkertijd
blijft het leveren van goede en effectieve zorg op maat een
belangrijke pijler. Het project Instroom, Doorstroom,
Uitstroom (IDU) in de klinische forensische zorg geeft hier
uitvoering aan. Dit stond eerder ook in de voorgaande
nieuwsbrief van februari 2014.
Terug naar boven

Doorstroming
Een soepelere doorstroming betekent enerzijds 'de juiste
patiënt op het juiste bed' en voorziet anderzijds voor
patiënten ook een snellere uitstroom al dan niet naar
vervolgvoorzieningen. Dit zorgt er weer voor dat er met het
beschikbare budget meer patiënten van zorg kunnen
worden voorzien. Het project IDU brengt onder meer de
randvoorwaarden, doelgroepen en selectiecriteria in kaart.
Analoog aan de prestatie-indicatoren in de TBS-sector,
wordt onderzocht of en in hoeverre doorstroomnormen (per
doelgroep) opgesteld kunnen worden. Daarnaast wordt er
gekeken naar de mogelijkheden tot het monitoren hiervan.
Gezamenlijk met de zorgaanbieders wordt gekeken naar
innovatiemogelijkheden die de doorstroom kunnen
bevorderen. Inmiddels wordt er in diverse werkgroepen,
gezamenlijk met aanbieders gewerkt om de diverse
onderwerpen verder uit te werken.
De taak van Marieke Schellart als projectmanager is tijdelijk
overgenomen door collega Mirjam Galema van de afdeling
Zorginkoop.
Voor meer informatie over de projectdefinitie klik hier.
Terug naar boven

Werkwijze productieverantwoording 2013
Binnenkort moeten alle productieverantwoordingen van
2013 voor DForZo worden ingezonden. De uiterste
inzenddatum voor de verschillende
productieverantwoordingen is 1 juni 2014. Deze
verantwoordingen moeten onderbouwd zijn met
één/meerdere accountantsverklaring(en). Daarnaast moet
de verplichte informatieverstrekking voor de zorgaanbieders
aan de NZa voor 1 oktober 2014 verstuurd zijn. Zie de
toelichting hieronder.
Beleidsregels
Per 1 januari 2013 stelt de NZa, conform het interim besluit
Forensische Zorg, de beleidsregels en nadere regels vast
voor de forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Dit
houdt in dat een aantal processen rondom de
productieverantwoordingen anders zullen verlopen dan dit in
voorgaande jaren gebruikelijk was. In verband met de
overgang naar volledige bekostiging op basis van DBBC’s, is
een transitieperiode ingesteld. Deze transitieperiode beslaat
de jaren 2013, 2014 en 2015. Dit houdt in dat in de
transitieperiode de transitieomzet wordt bepaald. Tijdens de
transitieperiode is sprake van een garantiepercentage dat
gedurende de transitieperiode wordt afgebouwd. Het proces
en de verplichte informatieverstrekking voor de
zorgaanbieders is opgenomen in de beleidsregel BR/FZ 0012
en de nadere regel NR/FZ-009. Deze zijn te vinden op de
website www.nza.nl of klik hier.
Het transitiebedrag wordt door de NZa vastgesteld. Dit
is het bedrag dat tussen de zorgaanbieder en DForZo
verrekend wordt. Verder moet de zorgaanbieder blijven
factureren. Alle overige productievaststellingen (dus
exclusief hetgeen wat valt onder de transitieomzet zoals
hierboven is aangegeven en is terug te vinden in de
beleidsregel BR/FZ 0012 en de nadere regel NR/FZ-009)
vindt plaats conform de systematiek van voorgaande jaren.
Zie voor het proces en de werkwijze inzake de kapitaallasten
en NHC volgens de NZa Beleidsregel BR/FZ-0013, de
onderstaande paragraaf.
Nieuwe wijze vergoeding kapitaalslasten
Deze beleidsregel behelst de overgangsperiode waarin
geleidelijk bekostiging op basis van integrale tarieven wordt
ingevoerd. Deze overgangsperiode loopt van 1 januari 2013
tot 1 januari 2018 (art. 3.3).
Dit betreft alle zorgaanbieders welke door het Ministerie van
Justitie zijn gecontracteerd volgens de indeling zoals
vermeld in art. 1.2. Het betreft een integraal tarief voor de
NHC’s, inclusief Rente, Afschrijving en Instandhouding,

NHC’s, inclusief Rente, Afschrijving en Instandhouding,
maar exclusief medische en overige inventarissen (art. 3.1
en 3.2). Zoals gezegd vindt een geleidelijke afbouw van de
kapitaallasten plaats en wordt de NHC-bekostiging
geleidelijk opgebouwd.(art. 4.1 e.v.). Deze beleidsregel is
van toepassing op zorg die door middel van zowel DBBC’s
als ZZP’s wordt gedeclareerd.
Aan alle zorgaanbieders wordt gevraagd deze beleidsregels
zorgvuldig te bestuderen, aangezien vanaf de
verantwoording 2013 informatie naar de NZa dient te
worden gestuurd. Met name voor alle particuliere FPC’s is dit
een wijziging ten opzicht van voorgaande jaren.
Contactgegevens
Ten tijde van de productievaststellingen kan het zijn dat
medewerkers van DForZo contact op willen nemen met een
zorgaanbieder. Mocht uw (financiële) contactpersoon
onlangs gewijzigd zijn, dan vragen wij u ons zo spoedig
mogelijk de juiste contactgegevens door te geven. Indien u
nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw
(financiële) aanspreekpunt binnen DForZo.
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Media-aandacht voor Rooyse Wissel
De Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft
per brief op 20 februari 2014 de Staatssecretaris verzocht
te reageren op de aflevering ‘Verboden relaties in de TBS’
van het televisieprogramma ‘Dit is de dag’. Daarnaast wordt
er een reactie gevraagd op de reportage in het opinieblad
Vrij Nederland met de titel ‘Verwaarlozing in een
TBS-kliniek’. In de brief is ingegaan op beide
berichtgevingen, waarbij is uitgegaan van de rapporten die
destijds zijn opgesteld door onder andere de Inspectie voor
Veiligheid en Justitie (IVenJ) en onafhankelijke
onderzoekers.
Inhoud brief
In de brief wordt benadrukt dat een seksuele relatie tussen
zorgverlener en patiënten strafbaar is en de veiligheid
binnen de kliniek in het geding brengt. In geval van een
seksuele relatie moet daarom aangifte worden gedaan bij de
politie en melding worden gemaakt bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). In de aflevering ‘Verboden relaties
in de TBS’ werd melding gemaakt van zeven relaties die niet
gemeld zouden zijn bij de IGZ. De reden dat dit niet is
gebeurd, is dat in deze gevallen seksueel
grensoverschrijdend gedrag niet aantoonbaar was. Er waren
echter wel grenzen van afstand en nabijheid overschreden
door de betrokken medewerkers. Daarom zijn deze
arbeidsovereenkomsten allemaal beëindigd door de kliniek.
Rooyse Wissel
In het artikel in Vrij Nederland wordt melding gemaakt van
een aantal vermeende misstanden binnen de Rooyse Wissel.
Naar aanleiding van de melding van deze vermeende
misstanden is, conform de regeling van Klokkenluiders, een
onafhankelijk onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek is naar
voren gekomen dat de (somatische) zorg voor alle patiënten
(inclusief SGLVG) op maat is. Aanbevelingen voortkomend
uit het onderzoek zijn opgepakt en geïmplementeerd door
de kliniek. De IVenJ en de IGZ hebben besloten naar
aanleiding van de vermeende misstanden een onderzoek te
doen bij de Rooyse Wissel.
Op 23 april 2014 in de uitzending van het
televisieprogramma ‘Dit is de Dag’ aandacht besteed aan de
aanwezigheid van contrabande in de Rooyse Wissel. Naar
aanleiding van deze uitzending zijn extra spitacties verricht
en is besloten om het onderzoek van IVenJ uit te breiden
met de invoer van contrabande in de Rooyse Wissel.
Gedurende het onderzoek van de IVenJ zullen geen nieuwe
patiënten in de Rooyse Wissel worden opgenomen. Er is
tevens een externe procesbewaker bij de kliniek geplaatst.
In het AO TBS van 18 juni 2014 zal zowel de VKC brief als
de reactie van de staatssecretaris op de aanwezigheid van

contrabande in de Rooyse Wissel aan bod komen.
Terug naar boven

Nieuwe formats
Vanaf 1 mei jl. zijn er enkele nieuwe formats in gebruik
genomen: het vernieuwde verlengingsformat en het
vernieuwde format
overplaatsing/herselectie/observatie-plaatsing en Longstay.
Verlengingsformat
Het vernieuwde verlengingsformat is op 14
april gepubliceerd en is per 1 mei officieel in gebruik
genomen. Naar aanleiding van de actiepunten in het
Manifest van Lunteren is het format voor de
verlengingsadviezen sterk gericht op de voortgang in de
behandeling. Er wordt toenemend gewerkt met het invullen
van prognoses en uitstroomdoelen. Ook wordt
doorgevraagd op de keuzes die de behandelaar in de
behandeling maakt. De ervaringen met het nieuwe format
worden in samenwerking met de klinieken gemonitord.
Overplaatsing en Longstay
Daarnaast is het format
overplaatsing/herselectie/observatieplaatsing en Longstay
vernieuwd en aangepast aan actuele ontwikkelingen. Ook
deze formats dienen sinds 1 mei gebruikt te worden. Deze
periode sluit goed aan op de ingebruikname van het
verlofformat, welke sterk overeenkomt met het eerder
genoemde nieuwe format.
De formats zijn gepubliceerd op
www.forensischezorg.nl. Klik hier voor inzage van de
formats.
Terug naar boven

Forensischezorg.nl
Op www.forensischezorg.nl vinden professionals in de
forensische zorg informatie over de verschillende aspecten
van het werkveld.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet persoonlijk via e-mail
maar wilt u dat wel? Meldt u dan aan door een e-mail te
sturen naar nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl.
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
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