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Betreft: Organisatie zorgconferenties per 1-3-2020

Bijlage
herziene afspraken Pl Doel
matigheid vanaf 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,
Middels deze brief informeren wij u over de organisatie van zorgconferenties per
1-3-2020.
Allereerst wordt beschreven wat de uitkomsten zijn geweest van de evaluatie van
de zorgconferenties 15+ met de inhoudelijk directeuren van TBS-Nederland.
Vervolgens wordt aangegeven hoe de nieuwe werkwijze t.a.v. het aanvragen van
zorgconferenties zal zijn, welke afspraken er gelden t.a.v. zorgconferenties 8+ en
de status van de uitkomst van zorgconferenties en tot slot een verandering t.a.v.
het declareren van deelname aan zorgconferenties door de advocatuur.
vatuatie zorgconferenties met IO-TBS-Nederland
De zorgconferenties in het kader van het project TBS 15+ zijn op de patiënten
in de LFPZ na afgerond. In het kader van dit project zijn zorgconferenties
gehouden voor een groep tbs-gestelden die langer dan 15 jaar in de tbs verbleven
en geen perspectief hadden op door- en uitstroom.
-

-

Tijdens een overleg van de inhoudelijk directeuren van TBS-Nederland d.d. 4-72019 zijn de zorgconferenties 15+ geëvalueerd, met onder andere onderstaande
uitkomsten:
-

-

-

De zorgconferenties hebben niet voor alle tbs-gestelden geleid tot een
concreet voorstel tot door- of uitstroom. Wel is een goed beeld verkregen
van de doelgroep en waar de knelpunten zitten voor wat betreft de dooren uitstroom. In de loop van 2020 zal het WODC hier nader onderzoek
naar doen.
De directeuren gaven aan dat de tijdsinvestering voor FPC’s om aan een
zorgconferentie in een andere kliniek deel te nemen soms groot is.
Deelname inclusief reistijd vraagt veel van behandelaren.
Benadrukt is ook dat het gesprek met de patiënt aan tafel van
meerwaarde is, dus een zorgconferentie op locatie en niet bv. centraal
ergens in Nederland blijft daarom de gehanteerde werkwijze.

-

-

-

Daarnaast is aangegeven dat deelname aan zorgconferenties een kliniek
zeker kan helpen om knelpunten in de behandeling helder te krijgen en
vervolgens weer een nieuw of ander perspectief te krijgen.
De directeuren hebben daarom onderschreven dat zorgconferenties
meerwaarde hebben en als instrument structureel aangeboden blijven
worden door DJI/DIZ. Zowel voor de doelgroep 15+, maar ook vanwege
de uitkomsten van de evaluatie prestatie-indicatoren Doelmatigheid voor
de doelgroep 8+ en op aanvraag en indicatie ook voor andere patiënten.
Daarbij is wel aangegeven dat de zorgconferenties zo efficiënt mogelijk
moeten worden ingezet. Zorgconferenties zullen daarom op indicatie
worden georganiseerd. Een vertegenwoordiging van IO-TBS-Nederland
heeft dit vervolgens nader uitgewerkt wat geleid heeft tot onderstaande
werkwijze.

Werkwijze aanvragen zorgconferenties
Zorgconferenties kunnen wordn georganiseerd wanneer:
• De genormeerde ‘Lunteren’-termijnen met >12 maanden worden
of dreigen te worden overschreden
wanneer op dat moment er
geen uitzicht is op het behalen van de volgende (verlof)stap <6
maanden
• Meerdere resocialisatiepogingen zijn mislukt
• Een uitstroomperspectief ontbreekt
• (Talloze) incidenten zich hebben voorgedaan
• Er geen overeenstemming met de patiënt kan worden bereikt
• De conclusies uit het Pro Justitia onderzoek afwijkend zijn van het
verlengingsadvies van de kliniek.
Een of meerdere van bovenstaande redenen kunnen leiden tot een impasse in de
behandeling en aanleiding zijn voor het organiseren van een zorgconferentie.
De kliniek, de tbs-gestelde en diens advocaat kunnen een zorgconferentie
aanvragen bij DJI/DIZ. Daarnaast adviseert soms de LAP bij een hertoets van cle
LFPZ-status of een rechter bij een verlengingszitting ook tot het organiseren van
een zorgconferentie. Ook kan door DJI/DIZ zelf (bv. naar aanleiding van een
verlengingsadvies, een overplaatsingsverzoek, aanvraag EVBG of LFPZ,
incidentmelding, verlofaanvraag) een zorgconferentie worden geïnitieerd.
Om ervoor te zorgen dat in die gevallen een zorgconferentie op het juiste moment
en met het juiste doel (op indicatie) wordt ingezet is in overleg met de inhoudelijk
directeuren van TBS-Nederland t.a.v. het organiseren voor zorgconferenties
afgesproken dat er een vorm van getraptheid moet zijn voordat er een
zorgconferentie kan worden aangevraagd.
Voordat overgegaan wordt tot het organiseren van een zorgconferentie moeten
eerst de volgende stappen zijn doorlopen:
1. Eigen interne collegiale consultatie; eigen DBBC-tijd; Organisatie door de
kliniek. Een verslag hiervan zal door de kliniek worden ge-upload in CDD+
en verstuurd naar de advocaat.

Pagina 2 van 4

2.

1 met tbs-gestelde, advocaat en kliniek (conform ‘Lunteren’);
Driegesprek
eigen DBBC-tijd; Organisatie door de kliniek. Een verslag hiervan zal door
de kliniek worden ge-upload in CDD+ en verstuurd naar de advocaat.
3. Collegiale consultatie door een andere kliniek (regionaal of buiten
regionaal) + eventueel specialistische en/of niet-forensische deskundigheid;
eigen DBBC-tijd; DBBC andere kliniek wordt verrekend tussen beide
klinieken; organisatie door de kliniek. Patiënt en advocaat worden bij dit
overleg uitgenodigd. Een verslag hiervan zal door de kliniek worden ge
upload in CDD+ en verstuurd naar de advocaat.

De volgorde kan per casus verschillen. Als deze stappen niet leiden tot het
opheffen van de impasse, dan kan er bij DJI/DIZ per brief of mail naar de in deze
brief genoemde adressen een zorgconferentie worden aangevraagd.
In de aanvraag moeten de volgende zaken worden benoemd:
1. Reden van de aanvraag
2. Beschrijving van het probleem
3. De vragen die tijdens de zorgconferentie aan de orde moeten komen.
4. Een voorstel voor externe deelnemers.
DIZ reageert binnen twee weken na binnenkomst van de aanvraag of deze wordt
gehonoreerd. De zorgconferentie zal vervolgens binnen drie tot zes maanden
worden georganiseerd. DIZ behoudt zich het recht voor om in geval van vakanties
en onverwachte omstandigheden van deze termijnen af te wijken.
Zorgconferenties 8+
Als aanvulling op bovenstaande afspraken zijn bij de evaluatie van de zgn.
prestatie-indicatoren 2
Doelmatigheid de zorgconferenties benoemd. Afgesproken
is namelijk dat de boete voor het niet halen van de norm op de indicator
proefverlof/voorwaardelijke beëindiging binnen acht jaar 2 opties kent:
a. Financiële boete van 0,25°h OF
b. Het organiseren van zorgconferenties voor tbs-gestelden die een
behandelduur hebben van 8-15 jaar
Als gekozen wordt voor optie b dient het FPC voor 15% van de tbs-gestelden die
een behandelduur hebben van 8-15 jaar in overleg met D)I/DIZ een
zorgconferentie te organiseren. De kosten voor de zorgconferentie betaalt de
kliniek zelf. Zie voor de verdere afspraken de bijlage ‘herziene afspraken Pl
Doelmatigheid vanaf 2019’.
Status uitkomst zorgconferenties
Ten aanzien van de status van de uitkomst van een zorgconferentie is het goed
om nogmaals te benoemen dat deze een zwaarwegend advies aan de kliniek
betreft, waarbij de kliniek eindverantwoordelijk blijft voor de behandeling.

1

Sommige klinieken noemen dit een zorgconferentie, maar dat is het nadrukkelijk niet. Een
zorgconferentie is een door DIZ georganiseerd multidisciplinair overleg. Een driegesprek is een overleg
tussen kliniek, advocaat en patiënt zoals bedoeld tijdens Lunteren 1.
2

Hiermee worden de in de conferenties van Lunteren afgesproken termijnen van na 2 jaar begeleid verlof
en na 8 jaar einde tbs per kliniek getoetst.
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Facturatie declaraties advocatuur
Tot slot nog een praktisch punt ten aanzien van de declaratie voor deelname door
advocaten aan zorgconferenties. Vanaf heden hoeft deze declaratie (€600 mcl.
BTW) niet meer eerst door de kliniek te worden betaald en daarna naar D]I te
worden verstuurd voor betaling aan de kliniek. De factuur kan direct bij DJI
worden ingediend op het mailadres facturen©dii.minlus.nl. Aan deze factuur dient
de agenda van de zorgconferentie waaraan is deelgenomen als bijlage te worden
toegevoegd.
Voor de zgn. driegesprekken, interne en externe consultaties kan een declaratie
van €250 worden ingediend. Deze factuur dient nog wel eerst door de kliniek te
worden betaald en daarna gedeclareerd bij DJI, omdat DJI geen zicht heeft op
wanneer deze gesprekken plaatsvinden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

groet,

Individuele Zaken
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