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Marktconsultatie zorginkoop 2017
De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft in de afgelopen
maanden twee marktconsultaties uitgezet en afgerond; één voor de inkoop 2017 en één
specifiek voor het onderwerpverdiepingsdiagnostiek.

Inkoop 2017
In aanloop naar het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2017 en de uitwerking van de
speerpunten in inkoopbeleid, heeft de Divisie ForZo/JJI de ketenpartners uit de forensische
zorg geconsulteerd. Het doel van deze marktconsultatie is om het forensisch werkveld te
betrekken bij de ingezette koers, ervaringen mee te nemen voor het komende jaar, knelpunten
in de forensische zorg te benoemen, om het werkveld te laten meedenken om de eventuele
bezuinigingen in te vullen en om ideeën te verzamelen waar de Divisie ForZo/JJI rekening mee
kan houden bij het opstellen van het inkoopbeleid 2017.
De marktconsultatie vond plaats middels een online vragenlijst. Daarnaast is er op 12 mei
2016 een bijeenkomst geweest in de Jaarbeurs in Utrecht. Gecontracteerde zorgaanbieders en

verwijzers is gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Voor de bijeenkomst is een aantal
zorgaanbieders uitgenodigd die door GGZ Nederland en Federatie Opvang zijn aangedragen.
De uitkomsten van deze markconsultatie kunt u vinden op onze website.
Op dit moment is de stuurgroep zorginkoop 2017 van ForZo/JJI bezig met de ontwikkeling van
het inkoopbeleid en alle bijbehorende documenten. Hieronder staan de geplande publicatiedata
van de verschillende inkoopdocumenten opgesomd:

•

Inkoopplan: begin juli 2016;

•

Offerteaanvraag: medio augustus 2016;

•

Handleiding Financiering & Registratie: medio augustus 2016;

•

Handleidingen Planning & Control tbs: medio augustus 2016.

Verdiepingsdiagnostiek
Sinds 2012 wordt verdiepingsdiagnostiek ingekocht bij 12 forensische zorgaanbieders. Voor de
inkoop van 2017 heeft de Divisie ForZo/JJI onderzocht op welke wijze verdiepingsdiagnostiek
momenteel functioneert en wordt gebruikt, middels een online vragenlijst. Het belangrijkste
doel was om inzicht te krijgen in de effecten, mogelijkheden en meerwaarde van
verdiepingsdiagnostiek.
Deze vragenlijst is uitgezet onder reclasseringswerkers en zorgaanbieders die
verdiepingsdiagnostiek leveren. Daarnaast is deze uitgezet binnen de Penitentiare Inrichtingen.
De resultaten worden gebruikt in het inkoopproces 2017.

Proces eindverantwoordingen 2015
Het proces in ForZa voor de eindverantwoordingen is voor het jaar 2015 gewijzigd. De
uitbreiding betekent dat ook de verantwoordingen in budgetparameters via ForZa verantwoord
kunnen worden. Hierdoor hoeft geen Excel bestand meer per email of anderszins verstuurd te
worden. Daarnaast is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de DBBC verantwoording
2015. Deze wijziging betreft het vooraf analyseren van het OHW, ANG en facturatie standen,
zodat niet achteraf, nadat de accountantsverklaring is afgegeven dit nog gedaan hoeft te
worden. Door deze aanpassingen is het eindverantwoordingsproces voor zowel de
zorgaanbieder als wel bij DForZo verder vergemakkelijkt.
Op dit moment is de afdeling Analyse en Bekostiging van de divisie DForZo/JJI gestart met het
beoordelen en vaststellen van de ingekomen eindverantwoordingen. Net als voorgaand jaar zal
de vaststellingsbrief tijdig via ForZa opgeleverd worden via de divisie ForZo/JJI, zodat de
zorgaanbieder deze ook weer tijdig kan aanleveren bij de NZa. Het proces rondom de
aanlevering van de vaststellingsbrief is vooralsnog niet veranderd en dient dus ook vooralsnog
voor 1 november 2016 te zijn afgerond. Als dit proces wijzigt zal de NZa de zorgaanbieders en
de divisie DForZo/JJI hiervan op de hoogte stellen.

Start elektronische verwerking van facturen ZZP’s en extramurale

parameters
Begin april jl. is de FCS release gericht op elektronische verwerking van facturen van ZZP’s en
extramurale parameters in productie genomen. Inmiddels zijn van enkele tientallen
zorgaanbieders ZZP/EP declaratiebestanden ontvangen en verwerkt. De komende tijd zullen
steeds meer zorgaanbieders volgen. Na de uitrol van deze eerste versie wordt nu gewerkt aan
het ontwikkelen van een volgende FCS release, waarin aanvullende controles worden
opgenomen.

Gewijzigd Beleidskader Plaatsing tbs-dwang
Naast Veldzicht neemt sinds dit voorjaar ook FPC de Van Mesdag tbs-patiënten die tot
ongewenst vreemdeling zijn of worden verklaard op. De capaciteit van 30 bedden bij Veldzicht
is niet toereikend om deze groep tbs-gestelden behandeling te bieden die gericht is op
terugkeer naar hun land van herkomst. Het betreft geen uitbreiding van de capaciteit bij de
Van Mesdag, maar een differentiatie binnen de bestaande capaciteit. Het Beleidskader
Plaatsing tbs-dwang is om deze reden aangepast met de volgende tekst:
Als een tbs-gestelde geen rechtmatig verblijf in Nederland meer heeft (of dreigt te krijgen) zal
deze, afhankelijk van de beschikbare plaatsen, in FPC Veldzicht dan wel in FPC Van Mesdag
geplaatst worden ter voorbereiding op de repatriëring naar het land van herkomst of het land
waarvan zij de nationaliteit bezitten. Dit kan direct bij een eerste opname zijn, maar ook
gedurende de behandeling vanuit een ander FPC. Als de capaciteit t.b.v. vreemdelingen in
Veldzicht en de Van Mesdag volledig is benut zal de tbs-gestelde in een ander FPC worden
geplaatst en op de wachtlijst voor Veldzicht of de Van Mesdag worden geplaatst. Binnenkort
ontvangen de directeuren van de tbs-kliniken een brief met meer informatie over deze
aanwijzing en het beleid. Het aangepaste Beleidskader is te vinden op de website van
Forensische Zorg.

Incidentele Budgetophoging (IBO)
In 2015 ontvingen alle zorgaanbieders, in het kader van de overgangssituatie van herschikking
naar Incidentele Budgetophoging (IBO), een uitnodiging om een voorstel voor een IBO in te
dienen bij DForZo/JJI. In 2016 ontvangen alleen nog zorgaanbieders een uitnodiging die een
aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing door de verwijzer (reclassering of DIZ) bij het Forensisch
Plaatsings Loket (FPL) indienden en die door de afdeling Zorginkoop is goedgekeurd.

Op de

website vindt u informatie over de procedure.

Doorontwikkeling productstructuur D(B)BC GGZ/FZ
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en
patiënten aan het doorontwikkelen van de D(B)BC-productstructuur van de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Het streven is om in 2019 met deze
nieuwe productstructuur te werken. Uitgangspunten bij deze doorontwikkeling zijn dat de
klinische herkenbaarheid toeneemt, de transparantie voor de patiënt beter wordt en er eerder
(niet pas bij afsluiting) zorgkosten kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast is het streven dat

het nieuwe model bijdraagt aan het verminderen van de administratieve lasten. Inspiratie voor
de nieuwe productstructuur is de bekostigingsstructuur voor de GGZ in Engeland (‘het Engelse
model’). Van dit model worden elementen overgenomen en aangepast aan de specifieke
Nederlandse situatie.
Pilots
Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en
patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering in 2019 zorgvuldig
ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan
pilotprojecten. Voor de FZ starten pilots binnenkort.
Doel van de pilot
Het doel is dat zorgprofessionals testen of de vragen begrijpelijk zijn en naar een passend
zorgcluster leiden. Het idee is dat een aantal behandelaren in één bijeenkomst van ongeveer
vier uur de vragen invult aan de hand van casussen uit hun eigen dagelijkse praktijk (niet
herleidbaar). Dat kan ook op een eigen locatie. De NZa neemt de ervaringen mee bij het
verder ontwikkelen en testen van het aan de Nederlandse situatie aangepaste model.
Geïnteresseerd?
Wilt u meedoen, of heeft u vragen over de pilots? Neemt u dan contact op met de NZa door de
naam van uw instelling en de gegevens van een contactpersoon te mailen naar
pilotsggzfz@nza.nl. De NZa neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
Informatie:
Meer informatie over de pilots, waaronder een heldere factsheet.
Meer informatie over de doorontwikkeling van de productstructuur in het algemeen vindt u
hier.

Invoering materiële controle door de divisie ForZo/JJI
De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht om, als aangewezen zorgverzekeraar voor de
forensische zorg in een strafrechtelijk kader, overeenkomstig de wettelijke plicht voor alle
zorgverzekeraars tot uitvoering van materiële controles over te gaan. De divisie ForZo/JJI
voert met ingang van 2016 de eerste materiële controles uit op de door zorgaanbieders
gedeclareerde kosten forensische zorg.
Onderscheid formele en materiële controles
Er is een onderscheid tussen de uitgevoerde formele controles en de vanaf 2016 aanvullend uit
te voeren materiële controles.
De formele controles zijn veelal geautomatiseerd en opgenomen in de declaratie- en
betaalsystemen van de divisie ForZo/JJ. Het betreft controles op bijvoorbeeld de juistheid van
het in rekening gebrachte tarief en de aanwezigheid van een geldige strafrechtelijke titel, een
indicatiebesluit en plaatsingsbesluit.
De materiële controle is een onderzoek waarbij aanvullend nagegaan wordt of:
a. de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie feitelijk is geleverd

(‘rechtmatigheid’) en
b. die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de geestelijke
gezondheidstoestand van de cliënt (‘doelmatigheid’).
Reikwijdte (scope) materiële controle
De scope van de materiële controle in het aanvangsjaar 2016 beperkt zicht tot de DBBC
gerelateerde zorgkosten. In de komende jaren wordt de scope geleidelijk aan uitgebreid met
de overige te onderkennen bekostigingssoorten (ZZP’s en Extramurale parameters).
In juni schrijft de divisie ForZO/JJI een aantal geselecteerde zorgaanbieders aan. Hierin staat
de vervolgprocedure.

Website Forensische Zorg in nieuw jasje
Vanaf maart is de website van Forensische Zorg geactualiseerd en voorzien van een nieuwe lay
out. De aanpassingen zijn gedaan om u als professional beter te kunnen faciliteren. Zo is de
zoekfunctie beter ingericht en staan veel gevraagde documenten prominenter op de
homepage. Ook is er algemene informatie over Forensische Zorg beschikbaar onder de kop
‘introductie’. Verder is er informatie over ‘beleid’, ‘indicatiestelling&plaatsing’ en
‘zorginkoop&fincanciering’. Tot slot kunt u onder ‘kennisdelen’ alle nieuwsberichten
terugvinden. Mochten er voor u relevante documenten niet tussen staan of mist u bepaalde
informatie? Dan kunt u een mail sturen aan: forzojji@dji.minjus.nl

Website continuïteit van zorg online!
De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt
belangstellenden en deelnemers informatie om de ontwikkelingen binnen het programma op de
voet te volgen. De documenten staan online, deelnemende organisaties zijn overzichtelijk
weergegeven en er is voldoende inhoudelijke informatie te vinden. Door middel van korte blog
berichten van ketenpartners en deelnemers wordt nieuws gedeeld.
Mochten er vanuit uw organisatie relevante ontwikkelingen of leuke nieuwsfeiten zijn, geef het
vooral door. Het programmateam zet zich in de website zo actueel en energiek mogelijk neer
te zetten. We zien u graag op de nieuwe site.

Colofon
Deze interne uitgave komt
tot stand in samenwerking
met de afdeling Corporate
Communicatie van het
hoofdkantoor DJI. Deze
nieuwsbrief is een externe
uitgave van de Divisie
Forensische Zorg / Justitiële
Jeugdinrichtingen 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.

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.

