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Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014
Op woensdag 10 september 2014 vond er weer een Algemeen
Overleg (AO) TBS plaats. In het AO TBS gaat de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in overleg met de
justitiewoordvoerders van de verschillende politieke partijen.
Een flink aantal onderwerpen stond op de agenda; o.a.
weigerende observandi in het Pieter Baan Centrum, de
verkorting van de behandelduur, de evaluatie van het
beleidskader longstay en de recente media-aandacht voor FPC
De Rooyse Wissel. Tijdens het AO ging veel aandacht uit naar
de ontwikkelingen in FPC De Rooyse Wissel. De
staatssecretaris had voorafgaand aan het AO de Kamer twee
inspectierapporten toegezonden; het onderzoek van de
Inspectie van Veiligheid en Justitie (IVenJ) naar de invoer van
contrabande in FPC De Rooyse Wissel en het onderzoek van

de IVenJ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar
de vermeende misstanden in de zorg geboden door FPC De
Rooyse Wissel. Uit deze rapporten kwam naar voren dat er
geen sprake was van structurele tekortkomingen in de zorg.
Ten aanzien van de invoer van contrabande bleek echter dat
er een aantal verbetermaatregelen noodzakelijk waren.
FPC De Rooyse Wissel heeft inmiddels samen met de door de
staatssecretaris aangestelde Externe Procesbewaker een plan
van aanpak opgesteld en is aan de slag gegaan met de daarin
beschreven acties. Gedurende het AO gaven verschillende
partijen aan twijfels te hebben over de onafhankelijkheid van
de inspecties. De staatssecretaris heeft de onafhankelijkheid
van beide inspecties benadrukt en heeft vertrouwen
uitgesproken in de directie en het personeel van FPC De
Rooyse Wissel. Naar aanleiding van de drie recente
overlijdens in FPC De Rooyse Wissel heeft de staatssecretaris
de IGZ gevraagd onderzoek te doen. De IGZ heeft
geconstateerd geen reden te zien af te wijken van de
gebruikelijke onderzoeksprocedure. De IGZ zal de bevindingen
van het Sire onderzoek nog beschouwen. De resultaten van
het onderzoek worden over ongeveer 10 weken verwacht.

Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015
Ook voor het verslagjaar 2015 heeft een werkgroep met
daarin onder andere zorgaanbieders, GGZ Nederland, DForZo,
verschillende beroepsverenigingen en de IGZ de prestatieindicatoren forensische psychiatrie voor verslagjaar 2015
inhoudelijk doorontwikkeld. De doelstelling was om de
indicatoren zoveel mogelijk door te ontwikkelen naar
uitkomstindicatoren. Een grote wijziging betreft het toevoegen
van twee nieuwe indicatoren: patiëntervaring over (de
voortgang van de) behandeling / begeleiding en het meten
van de verandering van het recidiverisico. Daarnaast zijn er
per 2015 instrumenten verplicht gesteld ten behoeve van
ROM. Dit heeft gevolgen van het aanleveren van de ROM
prestatie-indicatoren (het op systematische wijze meten van
de ernst van de problematiek, het op systematische wijze
meten van het recidiverisico en het meten van de verandering
van het recidiverisico).
Drie indicatoren
Ten behoeve van de aanlevering van deze indicatoren dient u

gebruik te maken van een van de verplicht gestelde
instrumenten. Voor het verslagjaar 2015 zijn drie indicatoren
genormeerd: het systematisch meten van de ernst van de
problematiek, het systematisch meten van het recidiverisico
en het meten van de verandering van het recidiverisico.
Op 1 oktober a.s. wordt de indicatorengids prestatieindicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2015
gepubliceerd op www.forensischezorg.nl Meer informatie over
de prestatie-indicatoren kunt u tevens op
www.forensischezorg.nl vinden.

Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP naar DIZ
Vanaf 1 oktober 2014 wordt de plaatsingstaak klinische
forensische zorg uitgevoerd door de nieuwe Divisie Individuele
Zaken i.o. (DIZ) op het hoofdkantoor van DJI. Voorheen was
dit in handen van het NIFP/IFZ.
Sinds 1 januari 2008 ligt de verantwoordelijkheid voor de
plaatsing van justitiabelen in de forensische zorg bij de
Minister van Veiligheid en Justitie en is ondergebracht bij DJI.
Een justitiabele wordt op basis van een indicatiestelling en
een plaatsingsbrief bij de juiste zorgaanbieder geplaatst. Om
ervoor te zorgen dat de zorgbehoefte en het
beveiligingsniveau centraal staan, is het belangrijk dat een
indicatiestelling onafhankelijk plaatsvindt van het
gecontracteerde zorgaanbod, van de plaatsing en de
zorginkoop. Op deze manier kan vraaggericht worden gewerkt
in plaats van aanbodgericht en staat de zorgvraag van de
justitiabele en het oordeel van de rechter centraal.

Plaatsing en indicatiestelling van de justitiabele vereist een
goede kennis van de forensische- en sociale kaart in
Nederland. Deze kennis werd de afgelopen jaren bij DJI
opgebouwd waarbij de plaatsing door de coördinatoren
NIFP/IFZ werd uitgevoerd. Door hun ervaring binnen justitie
en de forensische psychiatrie waren zij in staat daarin te
voorzien. Een recente onafhankelijke audit gaf de aanbeveling
om dit geen blijvende situatie te laten zijn en indicatiestelling
en plaatsing qua functie duidelijker gescheiden van elkaar te
positioneren.

Masterplan DJI
De uitvoering van het Masterplan DJI en de ontwikkelingen
betreffende een Toekomstvast DJI geeft nu aanleiding om dit
advies over te nemen en de organisatie opnieuw in te richten.
Met de belegging van de plaatsingstaak bij DIZ is niet alleen
de functionele scheiding tussen indicatiestelling en plaatsing
geborgd.
De overdracht van de plaatsingstaak van NIFP/IFZ naar DIZ
vindt gefaseerd plaats. De eerste stap start op 1 oktober,
waarbij de indicatiestellingen die zijn opgemaakt door
NIFP/IFZ locatie Amsterdam worden geplaatst door DIZ. Voor
u als zorgaanbieder zal er in het proces niet merkbaar iets
veranderen met uitzondering dat u op gebied van plaatsing
contact zal hebben met een medewerker van DIZ. Als de
overdracht volgens planning verloopt zijn op 1 januari 2015
alle plaatsingstaken overgedragen.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het
Forensisch Plaatsingsloket (FPL) via fpl@dji.minjus.nl.

Zorginkoop 2015 bekend
In augustus zijn de documenten voor de zorginkoop 2015
gepubliceerd op de website forensischezorg.nl. In de
documenten staat het inkoopbeleid en de uitgangspunten voor
het indienen van een offerte. Zorgaanbieders kunnen net als
vorig jaar een offerte digitaal indienen via de webapplicatie
FORZA. Op 11 september heeft DForZo een
informatiebijeenkomst gehouden in het Media Plaza in
Utrecht. De presentatie die op de bijeenkomst is gegeven,
kunt u van de eerder genoemde website downloaden. DForZo
zal de vragen, die op de informatiebijeenkomst en per
e-mail zijn ingediend, met antwoorden uiterlijk 2 oktober
2014 publiceren in een Nota van Inlichtingen op de website.
Zorgaanbieders hebben tot 13 oktober 2014 de mogelijkheid
om een offerte in te dienen.

Herschikking

In 2014 heeft er, zoals gebruikelijk, een herschikking
plaatsgevonden voor het budget van de gecontracteerde
zorgaanbieders in de forensische zorg. Bij de herschikking
wordt jaarlijks gekeken hoe de realisatie van aanbieders
aansluit bij de gemaakte inkoopafspraken, waar de levering
van zorg achterblijft bij de gemaakte productieafspraken, of
dat er instellingen zijn waarbij de productie de afspraken juist
overstijgt. Bij de herschikking wordt op basis van de
gerealiseerde productie over het eerste half jaar, de
productieprognose voor het jaar 2014 en de schriftelijke
onderbouwing gekomen tot een herschikkingsbesluit waarbij
de geleverde zorg en de gemaakte afspraken zoveel mogelijk
met elkaar in overeenstemmingen worden gebracht. Zo kan
ervoor worden gezorgd dat daar waar de middelen het meest
nodig zijn, deze ook kunnen worden ingezet. Op dit moment
worden de herschikkingsafspraken afgerond. Zorgaanbieders
zijn via FORZA geïnformeerd over de uitkomsten.
Nu de herschikking is afgerond en de beschikbare middelen
opnieuw zijn verdeeld is, worden boven budgettaire
plaatsingen niet meer gehonoreerd.

Project In-, door en uitstroom (IDU)
De afgelopen periode heeft de DForZo in gezamenlijkheid met
het veld uitvoering gegeven aan het project Instroom,
Doorstroom en Uitstroom (IDU). Het doel van dit project is,
middels verschillende deelprojecten, te komen tot een
verbetering van de doorstroom in de forensische zorgketen.
Het project is nog niet afgerond, maar heeft als
tussenresultaat een aantal handvatten / aangrijpingspunten
opgeleverd waarmee de in- door- en uitstroom in de keten
verbeterd kan worden. Het project heeft onder andere
inzichtelijk gemaakt dat voor waarschijnlijk slechts een
beperkt deel van de forensische zorgtitels het sturen op de
behandelduur zin kan hebben. Daarnaast wordt als gevolg van
het project niet langer gedacht in het sturen op/monitoren

van wachtlijsten maar veeleer de uitstroom.
Hoewel het project nog niet is afgerond, is het, in verband
met een herprioritering van taken binnen DForZo, voor een
periode niet mogelijk het project IDU de nodige aandacht te
geven. Wel zal in een kleiner verband worden gewerkt aan de
verbetering van de uitstroom vanuit de FPK’s. Ook zal de
kenniskaart, die het project IDU heeft opgesteld, binnenkort
worden gepubliceerd. Tevens zijn elementen ten behoeve van
de verbetering van de doorstroom opgenomen in het
inkoopbeleid 2015. De in-, door- en uitstroom in de
forensische zorgketen blijft een aandachtspunt waar in de
toekomst weer aandacht voor zal komen.

Festival Forensische Zorg 2015
Op dinsdag 27 januari 2015 vindt het jaarlijkse Festival
Forensische Zorg plaats in De Fabrique te Utrecht. Een
energieke dag vol workshops, lezingen en debatten voor en
door het forensisch werkveld. Het thema is dit jaar: Kwaliteit
in Praktijk.
Hoe werken wij aan kwaliteit in de forensische zorg en wat
kunnen we daarbij van elkaar leren? Deel kennis en
ervaringen met collega’s in het hele land en dien jouw
voorstel in via de FFZ website of meld je alvast aan.

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.

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.

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.

