Tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie

Dit informatieblad beschrijft de tijdelijke financiering voor de voorbereiding zorgmachtiging vanuit
detentie. De tijdelijke regeling is van toepassing bij de voorbereiding zorgmachtiging en wanneer de
zorgverzekering van de betrokkene die vanwege detentie (inclusief de voorlopige hechtenis) is
opgeschort. De zorgmachtiging kan worden afgegeven op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz),
al dan niet met toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz).

Aanleiding tijdelijke regeling
Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de schakelbepaling artikel 2.3 Wfz in werking getreden. Het
ontbreken van financiering van de voorbereiding van de zorgmachtiging vanuit detentie is één van de
knelpunten die tijdens de implementatie is gesignaleerd.
De voorbereiding zorgmachtiging omvat handelingen1 die normaal gesproken binnen een DBC door
de zorgverzekering wordt vergoed. Omdat de zorgverzekering tijdens detentie is opgeschort, zijn deze
door de GGZ-instelling gemaakte kosten, niet door de zorgverzekeraar te vergoeden.
Tijdelijke financiering
Het ministerie van Justitie en Veiligheid en DJI willen zo snel mogelijk komen met een structurele
financiering voor de voorbereiding zorgmachtiging. Omdat het gaat om gedetineerden wier
zorgverzekering is opgeschort, zal DJI de kosten voor het voorbereiden van een zorgmachtiging
vergoeden. Het gaat om de tijdelijke financiering van de voorbereiding zorgmachtiging. Ook vergoedt
DJI de tot nu toe door niet gecontracteerde aanbieders gemaakte kosten. Omdat DJI een
aanbestedingsplichtige dienst is, is zij aangewezen op de Aanbestedingswet. Dit maakt dat
aanbieders die niet door DJI zijn gecontracteerd, gecontracteerd zouden moeten worden voordat zij
deze handelingen (met terugwerkende kracht) kunnen declareren. Een dergelijk inkooptraject is echter
intensief en duurt lang. DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijken tezamen in welke vorm
een dergelijk traject het meest efficiënt kan worden vormgegeven en of er andere, meer doelmatige,
oplossingen zijn.
Aangezien een structurele oplossing niet snel te organiseren is, zijn er afspraken over tijdelijke
financiering gemaakt. Deze kosten zijn voor door DForZo gecontracteerde instellingen middels een
DBBC ambulante zorg in detentie bij DJI te declareren. De werkafspraken die hierover zijn gemaakt
lichten wij in de volgende paragraaf toe. Deze afspraken zijn in afstemming met de Nederlandse GGZ,
het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot stand gekomen.

Werkafspraken
Verschillende partijen kunnen de noodzaak signaleren om tijdens detentie (inclusief de voorlopige
hechtenis) voorbereidingen te treffen voor een verzoekschrift. In artikel 5:3 van de Wvggz staan in
algemene zin de partijen genoemd die een aanvraag kunnen indienen bij de Officier van Justitie om
een verzoekschrift voor te bereiden. Ook de strafrechter kan hierom verzoeken, in het kader van
artikel 2.3 van de Wfz. Voor wat betreft gedetineerden zal het in de praktijk het Psycho Medisch
Overleg van een penitentiaire instelling (PMO) zijn dat een aanvraag doet bij de Officier van Justitie,
de strafrechter die de Officier hierom verzoekt of de Officier die ambtshalve start met de voorbereiding
van het verzoekschrift.

1

Opstellen medische verklaring, opstellen zorgplan en opstellen zorgkaart.

De volgende afspraken zijn gemaakt:
-

-

-

-

De Officier van Justitie informeert de vestigingsdirecteur van de betrokken PI over het in gang
zetten van de procedure zorgmachtiging, vanwege diens verantwoordelijkheid voor de
(continuïteit van) zorg voor gedetineerden.
De Officier van Justitie wijst een geneesheer-directeur (GD) aan van een GGZ instelling die is
gecontracteerd door DJI en die daarvoor een DBBC (diagnose behandelbeveiligingscombinatie) kan openen. Het OM ontvangt hiertoe een overzicht van
gecontracteerde instellingen van DJI.
Binnen de GGZ-instelling wordt een DBBC op de titel ´ambulante zorg in detentie´ geopend.
De GD voert daarna alle verrichtingen uit die staan omschreven in de Wvggz ter voorbereiding
van het verzoekschrift (o.a. het aanwijzen van een onafhankelijk psychiater voor het opstellen
van een medische verklaring, zorgdragen voor een zorgplan en zorgkaart).
Nota bene: alle verrichtingen die zien op de tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging dienen
(nadat de rechter de zorgmachtiging heeft opgelegd) te worden gedeclareerd via de reguliere
DBC (diagnose behandel-combinatie). Voor deze fase wordt een nieuwe DBC geopend.

