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Nieuw bestuur FPC Veldzicht
Begin februari is John Nijhuis (o.a. voormalig directeur FPC Oldenkotte) aangesteld als interim
algemeen directeur van FPC Veldzicht. De herbestemming van Veldzicht tot een psychiatrisch
centrum voor vreemdelingen met een psychische stoornis vraagt om een andere samenstelling
en inrichting van het management. De toekomstige topstructuur zal een andere omvang en
samenstelling hebben dan de huidige. John Nijhuis houdt zich momenteel bezig met het
vormgeven van het transitieproces.

Inkoopgids/profielengids forensische zorg 2015
Op www.forensische zorg is de Inkoopgids/profielengids Forensische Zorg 2015 gepubliceerd.
Helaas heeft de oplevering van de gids vertraging opgelopen.
Het doel van deze gids is de lezer te ondersteunen bij het interpreteren van de DBBCzorgprofielen. De gids bevat, naast de zorgprofielen, een korte toelichting op bewerkingen op
de dataset en eventuele wijzigingen in de productstructuur. De basis van deze gids voor de
forensische zorg wordt gevormd door de zorgprofielen van de verschillende DBBCproductgroepen. DBC-Onderhoud heeft hiervoor de DIS-data gebruikt van de DBBC’s geopend

in 2011 en 2012.

Zorg Zwaarte Pakket 2015
Met betrekking tot het project om te komen tot elektronische verwerking van het Zorg Zwaarte
Pakket (ZZP)- en extramurale AWBZ-zorgprestaties is te melden dat binnen DJI de
informatieanalysefase is afgerond. Daarbij is gekeken welke impact het project heeft op de
DJI-systemen. Op basis hiervan worden nu verdere voorbereidingen getroffen voor de
realisatiefase. Daarnaast maakt DJI afspraken met Vektis over de te ontwikkelen
declaratiestandaard en de te verlenen ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie.
Naar aanleiding hiervan wordt een werkgroep bij elkaar geroepen om zo de relevante partijen
uit het veld erbij te betrekken.

Geen herstelwerkzaamheden meer door het FPL in Ifzo
In het kader van de overgangssituatie in de forensische zorg (van verwijsbrieven naar
indicatiestelling in Ifzo, van budgetparameters naar DBBC's en ZZP's) verrichtte het Forensisch
Plaatsingsloket (FPL) de afgelopen periode herstelwerkzaamheden in Ifzo. Het ging bij deze
herstelwerkzaamheden om plaatsingen die niet conform de ketenafspraken waren verlopen.
Inmiddels is er geen sprake meer van een overgangssituatie; alle plaatsingen verlopen nu
conform de ketenafspraken. Het FPL verricht daarom geen herstelwerkzaamheden voor
plaatsingen na 1 januari 2015. Het is dus belangrijk dat verwijzers de juiste informatie
registeren in Ifzo. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij niet meer mogen starten met de
zorg zonder indicatiestelling en toeleiding in Ifzo en dat de zorg wordt geleverd binnen de duur
van de forensische zorgtitel.

Terugblik Festival Forensische Zorg 2015
Op 27 januari vond de zevende editie plaats van het Festival Forensische Zorg. Een
succesvolle, actieve en inspirerende dag die in het teken stond van 'kwaliteit in de praktijk'.
Ruim 500 deelnemers en 200 sprekers kwamen met elkaar in contact, deelden hun kennis en
gingen in discussie.

Bezoekers konden kiezen uit ruim 80 sessies. Van een stevig debat over ethiek in de
forensische zorg, een interactieve workshop over de magie van transitie tot een interessante
talk over metabole screening en aandacht voor voeding. Tussendoor werd er volop genetwerkt
en kennis gedeeld, in de wandelgangen en op het Ervaringsterras.

De dag werd plenair geopend door Joep Verbugt (voorzitter raad van bestuur GGzE), Ruud
Rutten (bestuurder Tactus Verslavingszorg) en de directeur forensische zorg Goof van Gemert.
Vervolgens splitsten de aanwezigen zich op en bezochten verschillende deelsessies. De dag
werd gezamenlijk afgesloten met een debat over radicalisering: welke rol heeft de forensische
zorg in het tegengaan van radicalisering? Tijdens dit debat werd gesproken met experts en
professionals die dagelijks met deze vraag bezig zijn. Tijdens het festival is een online

magazine gemaakt met daarin een uitgebreid verslag van de dag in beeld en woord.
Noteer vast in uw agenda: op dinsdag 26 januari 2016 vindt de 8e editie van het Festival
plaats!

Gecontracteerde zorgaanbieders 2015
Op www.forensischezorg.nl is de lijst van gecontracteerde aanbieders voor 2015 gepubliceerd.
In dit overzicht vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders overige forensische zorg en een
overzicht FPC’s/FPK ten behoeve van tbs. Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt. Wijzigingen
kunt u doorgeven aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

DJIzien
Het online magazine DJIzien komt drie keer per jaar uit en biedt een kijkje achter de - veelal gesloten deuren van DJI. Daarbij zoomt DJI in op de vele vormen van samenwerking die er zijn
met de verschillende partners in de strafrechtketen.

U kunt zich abonneren op DJIzien door u in te schrijven in de abonneermodule in het magazine
zelf. Deze vindt u op de homepage van dji.nl of door rechtstreeks naar djizien.dji.nl te gaan.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
externe uitgave van de
Directie Forensische Zorg
van de DJI. Deze uitgave is
zuiver informatief. Er kunnen
geen rechten aan worden
ontleend.

DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in deze
nieuwsbrief. 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.

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.

