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Voorwoord
In het op 12 oktober 2013 gesloten begrotingsakkoord
tussen kabinet en de fracties van D66, ChristenUnie en SGP
is afgesproken dat FPC Veldzicht in het kader van de
regionale werkgelegenheid open dient te blijven. Om
uitvoering te geven aan dit besluit heeft Staatssecretaris
Teeven van Veiligheid en Justitie de afgelopen tijd
gesprekken gevoerd met de directie, medewerkers van het
forensisch veld, gemeente en de medezeggenschap. De
uitkomst hiervan is dat FPC Veldzicht open kan blijven, door
naast TBS-gestelden ook vreemdelingen met een
psychiatrische stoornis te plaatsen in Balkbrug. 
De forensische sector kampt al jaren met een overschot,
waardoor er bezuinigd moest worden op het aantal
TBS-plaatsen in Nederland. Hierdoor zal FPC Veldzicht vanaf
2016 deels een andere populatie krijgen en als zodanig
plaats bieden aan drie verschillende groepen personen:

- 30 ongewenst verklaarde tbs-gestelden
- 80 tot 100 vreemdelingen met een (ernstige)
psychiatrische stoornis
- 12 zeer moeilijke tbs-gestelden en 12 personen met een
andere forensische-zorgmaatregel dan tbs. 

In totaal heeft Veldzicht in deze nieuwe hoedanigheid een
capaciteit van 134 tot 154 bedden, terwijl er dat er
momenteel 218 zijn. Door deze maatregelen kan 250 fte
werkgelegenheid behouden blijven in Balkbrug.

Met vriendelijke groet,

Goof van Gemert
Directeur forensische zorg 

Terug naar boven



Prestatie-indicatoren 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg vraagt de
Directie Forensische Zorg (DForZo) zorgaanbieders om
prestatie-indicatoren forensische psychiatrie te registreren
en aan te leveren in een daarvoor bestemde dataportaal. De
prestatie-indicatoren werden voorheen uitgevraagd door het
project Zichtbare Zorg van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bestaan onder
andere uit indicatoren over risicotaxatie en het meten van
de ernst van de problematiek van cliënten.  
Verslagjaar 2012 
Voor verslagjaar 2012 hebben alle zorgaanbieders die een
contract hebben met DForZo (boven de 500.000 euro) en
die in DBBC’s factureren, de prestatie-indicatoren
forensische psychiatrie aangeleverd. De resultaten van de
prestatie-indicatoren zijn verwerkt in een rapportage en
kunt u hier vinden.

Verslagjaar 2013 en 2014 
Voor verslagjaar 2013 hebben we een groter aantal
zorgaanbieders gevraagd om de prestatie-indicatoren te
registreren over verslagjaar 2013. Deze gegevens worden
aangeleverd in februari 2014.

Een aantal instellingen, die begeleiding en maatschappelijke
ondersteuning leveren, zijn nu ook verplicht om de
prestatie-indicatoren te registreren en aan te leveren.

Voor verslagjaar 2014 vervalt het onderscheid tussen lichte
en zware contracten en worden alle zorgaanbieders die een
contract hebben met DForZo gevraagd om
prestatie-indicatoren te registreren. Deze gegevens worden
in februari 2015 in het dataportaal aangeleverd. In 2014 zal
DForZo in samenwerking met het veld de
prestatie-indicatoren gaan normeren en zullen hier
financiële consequenties aan worden verbonden.   

Terug naar boven

Invoering zeven verblijfsintensiteiten
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten dat er
per 1 januari 2014 zeven verblijfsintensiteiten moeten
worden ingevoerd. Momenteel wordt in de forensische zorg
gewerkt met drie verblijfsintensiteiten (A, B, en C). Met de
invoering van zeven verblijfsintensiteiten beoogt de NZa om
de aansluiting op de reguliere GGZ te verbeteren. Hier wordt
op dit moment al gewerkt met met zeven
verblijfsintensiteiten. Voor de forensische zorg heeft de
invoering van zeven verblijfsintensiteiten grote gevolgen.
Dit geldt voor zowel de werkprocessen van inkoop,
indicatiestelling, plaatsing en facturatie, maar ook voor de
ICT systemen. De directie Forensische Zorg (DForZo) is
samen met andere betrokken organisaties druk bezig om de
gevolgen van de invoering in kaart te brengen en de
benodigde aanpassingen voor 1 januari 2014 te realiseren.
Aan de zorgaanbieders die een offerte indienen, is gevraagd
om een conversietabel aan te leveren waarin zij de huidige
verblijfsintensiteit (A, B of C) vertalen naar één van de
zeven verblijfsintensiteiten. 
Terug naar boven

Handboek Forensische Zorg
Het vernieuwde Handboek Forensische Zorg is nu online.
Hierin vindt u informatie over het stelsel forensische zorg en
de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de
verschillende ketenpartners. Lees meer over het Handboek
Forensische Zorg en download deze vanaf onze website. 
Terug naar boven

http://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie-2012
http://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/actueel/nieuws/vernieuwde-versie-van-het-handboek-forensische-zorg


Festival Forensische Zorg 2014
De voorbereidingen voor het Festival Forensische Zorg
(FFZ) op 28 januari 2014 zijn weer begonnen. Hét festival
voor en door professionals in de forensische zorg. Het woord
OPEN loopt als een rode draad door deze editie van het
festival. Wilt u meer weten over wat u kunt verwachten op
het FFZ en wilt u hierbij aanwezig zijn, kijk dan op
www.festivalforensischezorg.nl. 
Terug naar boven

Oproep: aandragen van nieuwsberichten
In onze vorige nieuwsbrief plaatsten wij reeds een oproep
om nieuwe ontwikkelingen of evenementen binnen de
forensische zorg aan ons te laten weten, zodat deze ook in
onze nieuwsbrief kunnen worden opgenomen. Graag
nodigen wij u nogmaals uit om tekstvoorstellen te mailen
aan nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl. 

Uw inzending zal worden beoordeeld op geschiktheid voor
opname in onze nieuwsbrief. 

Terug naar boven

Forensischezorg.nl
Op www.forensischezorg.nl vinden professionals in de
forensische zorg informatie over de verschillende aspecten
van het werkveld. Onderstaand vindt u de meest recente
informatie. 

Inkoopdocumenten 2014
Vernieuwde Handboek Forensische Zorg
Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2014
Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2013

  

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. Meldt u dan aan door een e-mail te
sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

 

 

http://www.festivalforensischezorg.nl
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http://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie-2013


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.  


