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Inkoop 2016 

Begin april 2015 schreef de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) de brancheorganisaties van een groot aantal zorgaanbieders aan in het 

kader van een openbare marktconsultatie zorginkoop forensische zorg 2016. 

  

Het marktconsultatiedocument geeft een samenvatting van de belangrijkste reacties en 

aanbevelingen die door de respondenten zijn gegeven. De input wordt meegenomen in het 

bepalen van het inkoopbeleid 2016. Op dit moment is de stuurgroep zorginkoop 2016 bezig 

met de ontwikkeling van het inkoopplan, de offerteaanvraag en de Handleiding Financiering, 

Registratie & Verantwoording (F, R & V) en de P&C handleidingen tbs.  
  
U dient rekening te houden met de volgende streefdata:   

- publicatie van het Inkoopplan 2016: vrijdag 7 augustus 2015;   
- publicatie van de Offerteaanvraag 2016: vrijdag 21 augustus 2015;  

 

http://www.forensischezorg.nl/files/verslag_marktconsultatie_inkoop_forensische_zorg_2016.pdf


- publicatie van de Handleiding F,R & V  2016: 21 augustus 2015; 
- publicatie van de P&C handleidingen Particulier en Rijks 2016: 21 augustus 2015.  

Mochten de publicatiedata worden aangepast, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.  
 

  

  
  

Facturatie Forensische Zorg (ZZP) 

De afgelopen maanden werkte DJI samen met Vektis en een werkgroep uit het veld aan de 

standaard voor de facturatie van ZZP's en extramurale parameters in de forensische zorg. De 

standaard is gereed en wordt begin juli gepubliceerd door Vektis. Aansluitend worden nog 

enkele codelijsten gepubliceerd en worden ook de testfaciliteiten ingericht. De berichtstandaard 

is de basis voor aanpassingen in de diverse systemen van zowel DJI als van de zorgaanbieders. 

Om het implementatietraject naar 2016 goed voor te bereiden, wordt in augustus een 

bijeenkomst voor zorgaanbieders en softwareleveranciers georganiseerd. Daar wordt een 

toelichting gegeven op de standaard en het facturatieproces en zal er ook aandacht zijn voor 

ketentesten en de daadwerkelijke implementatie in januari 2016. Vragen die er op dit moment 

mogelijk al zijn, kunt u via uw accountbeheerder stellen en worden zo spoedig mogelijk door 

het projectteam beantwoord. 
 

  

  
  

Internettoegang voor justitiabelen 

Het beleidskader voor Internettoegang voor Justitiabelen, zoals vastgesteld door de 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, wordt momenteel geïmplementeerd bij DJI. Dit 

beleidskader beschrijft een samenhangend pakket aan uitgangspunten voor internetgebruik 

(inclusief veiligheidsmaatregelen) om dit gebruik door de verschillende populaties van DJI 

(gedetineerden, jeugdigen, vreemdelingen en tbs-gestelden)  te reguleren. In samenspraak 

met het veld is per doelgroep een afweging gemaakt wie, wanneer en waarvoor van internet 

gebruik kan maken. Bij tbs-gestelden heeft de behandelcoördinator een essentiële rol. 

Recentelijk is een brief uitgegaan naar de directeuren van de FPC's met het verzoek het 

internetgebruik in hun instelling aan te passen aan de uitgangspunten van dit beleidskader, 

rekening houdend met de lokale uitgangssituatie en de ICT-mogelijkheden. Eerder is in het 

Forensisch Netwerk besproken dat het beleidskader voor de justitiële FPC's geldt als een 

richtlijn, waarvan indien wenselijk gemotiveerd kan worden afgeweken. Voor de overige FPC's 

(FPK's) geldt dit als een handreiking. 

Een belangrijke voorwaarde voor internetgebruik door tbs-patiënten is dat op instellingsniveau 

een protocol moet worden gehanteerd, waarin duidelijk is vastgelegd hoe het beheer van, 

toezicht en controle op internetgebruik worden vormgegeven. 
 

  

  
  

Oproep: draag een bericht aan! 

De nieuwsbrief Forensische Zorg is erop gericht u te informeren over de ontwikkelingen in de 



forensische zorgketen. Dat betekent dat er dus ook wordt bericht over ontwikkelingen buiten 

de Directie Forensische Zorg van DJI. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te 

attenderen op nieuwe ontwikkelingen of evenementen binnen de forensische zorg, zodat deze 

ook in de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen. Tekstvoorstellen kunt u mailen naar 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl. Inzendingen worden beoordeeld op geschiktheid 

voor opname in de nieuwsbrief. 
 

  

  
  

Forensische Zorg.nl 

Op www.forensischezorg.nl vinden professionals in de forensische zorg informatie over de 

verschillende aspecten van het werkveld. Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten: 

Richtlijn aanvraag hulpmiddelen 

Zorgzwaarte checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie 

Risicomanagement checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie 
 

  

  
  

Colofon 
  
 

Deze nieuwsbrief is een 

externe uitgave van de 

Directie Forensische Zorg 

van DJI. Deze uitgave is 

zuiver informatief. 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 dat 

wel? Meldt u dan aan door een e-mail te 

sturen naar 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl. 
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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.  

 

 


