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1. Inleiding: Aanleiding, doel en reikwijdte werkafspraken
1.1 Aanleiding
De aanvraag en voorbereiding van een zorgmachtiging voor personen die in detentie1 verblijven, roept
sinds de inwerkingtreding van de Wvggz veel vragen op in de uitvoeringspraktijk. Er zijn hierbij twee
belangrijke knelpunten. In de eerste plaats de financiering van de kosten van voorbereiding van een
zorgmachtiging omdat de zorgverzekering voor betrokkenen in detentie tijdens de periode van
detentie wordt opgeschort2. In de tweede plaats de plaatsing van betrokkenen in zorginstellingen. Ten
opzichte van het reguliere aanvraagproces 3 vragen deze knelpunten om werkafspraken op
ketenniveau en instructies voor de uitvoeringspraktijk. Het Ketencoördinatieteam (hierna KCT) heeft
het initiatief genomen om samen met de betrokken ketenpartijen deze werkafspraken op te stellen.
Hiervoor is een (tijdelijke) Themagroep “Werkafspraken aanvraag en voorbereiding ZM bij einde
detentie” opgericht. Hieraan namen deel: DJI, NIFP, OM, NVvP, de Nederlandse GGZ en de beide
Ministeries van J&V en VWS. De themagroep “Werkafspraken aanvraag zorgmachtiging bij einde
detentie” is– vanwege de vele hulpvragen uit de achterban – gestart met het inventariseren van de
behoefte aan nadere werkafspraken en het maken daarvan.

1.2 Doel en reikwijdte van de werkafspraken
Deze werkafspraken geven waar mogelijk oplossingen voor in de praktijk ervaren knelpunten bij het
aanvragen en voorbereiden van een zorgmachtiging (civiele GGZ zorg) voor betrokkenen die zich in
detentie bevinden (al dan niet met toepassing van het schakelartikel - art.2.3 Wfz) en voor wie de
detentie op korte termijn eindigt. Deze werkafspraken hebben alleen betrekking op het aanvragen van
een zorgmachtiging als de betrokkenen in detentie verblijven en het verrichten van de voorbereidingen
voor die zorgmachtiging tot de eerste plaatsing. Daarbij wordt alleen ingezoomd op de werkwijze,
indien deze afwijkt van de reguliere werkwijze. Voor meer informatie over het reguliere aanvraag- en
voorbereidingsproces van de zorgmachtiging wordt verwezen naar de Werkafspraken “Aanvraag en
uitvoering zorgmachtiging4” en hoofdstuk 5, Wvggz. De werkafspraken zijn bedoeld voor medewerkers
van het Psycho-Medisch-Overleg (PMO) binnen de penitentiaire inrichtingen, NIFP, NVvP, de
Nederlandse GGZ, zorginstellingen, forensische zorginstellingen, OM, DJI, de Ministeries van J&V en
VWS.

1

Als in deze notitie wordt gesproken over betrokkenen die in detentie verblijven dan worden betrokkenen bedoeld die in
detentie verblijven of zich in voorlopige hechtenis bevinden.
2
Als gedetineerde heb je recht op medische zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
3
4

Hier wordt bedoeld de normale gang van zaken bij de aanvraag en voorbereiding van een zorgmachtiging.
Eveneens opgesteld door het Ketencoördinatieteam Wvggz in overleg met de ketenpartners.
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2. Aanvraag zorgmachtiging (art. 5:3 en 5:4 Wvggz)
Bij de aanvraag van de zorgmachtiging vragen ten opzichte van de reguliere werkwijze 2 onderwerpen
de aandacht: wie is de aanvrager indien de betrokkene in detentie verblijft en welke informatie dient
de aanvrager te verstrekken? Deze twee vragen worden in paragraaf 2.1 en 2.2 beantwoord.

2.1 Wie vraagt aan
Art. 5:3 Wvggz luidt: De officier van justitie kan ambtshalve of op aanvraag van het college van
burgemeester en wethouders, een geneesheer-directeur, een persoon die op beroepsmatige basis
zorg verleent aan betrokkene, een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel o,
van de Wet forensische zorg of een ambtenaar van de politie, besluiten een verzoekschrift voor een
zorgmachtiging voor te bereiden.
Op grond van art. 5:3 Wvggz kan de OvJ op aanvraag van de in dit artikel genoemde personen
besluiten een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden. Indien vanuit de PI of het PPC
– waar betrokkene is gedetineerd - de voorbereiding van een zorgmachtiging nodig wordt geacht, zal
in de meeste gevallen de aanvraag worden gedaan door:
•
Een persoon die op beroepsmatige basis zorg verleent aan betrokkene (Psychiater of
psycholoog van het PMO) of
•
het PPC, zijnde , een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel o, van
de Wet forensische zorg.
De OvJ kan echter ook ambtshalve de voorbereiding starten. Dit zal dan in de praktijk zijn naar
aanleiding van informatie die de OvJ heeft verkregen vanuit een strafdossier, maar het ambtshalve
voorbereiden van een zorgmachtiging kan ook in het geval er sprake is van een verzoek van de
strafrechter op grond van artikel 2.3 lid 1, Wfz, jo art. 5:19 Wvggz.

2.2 Belangrijke informatie bij de aanvraag
Voor de aanvraag van een zorgmachtiging wordt een informatieproduct gebruikt (zie paragraaf 9.5).
Aan de hand van de in de aanvraag verstrekte informatie, beoordeelt de OvJ of de voorbereidingen
voor het maken van een verzoekschrift zullen starten of niet. Het is van groot belang dat de aanvraag
goede en complete informatie bevat. Deze informatie zal bijvoorbeeld in een latere fase worden
gebruikt door de zorgverantwoordelijke om het zorgplan op te stellen. Omdat een grondslag in de
Wvggz om deze informatie op te vragen in een latere fase van het proces ontbreekt, is het belangrijk
om alle beschikbare relevante informatie gelijk bij de aanvraag te voegen. Hieronder wordt
aangegeven welke informatie bij de aanvraag voor een zorgmachtiging relevant is.
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Relevante informatie bij aanvraag zorgmachtiging
Indien sprake is van detentie, is voor het aanwijzen van de GD meer informatie nodig dan de OvJ tot zijn
beschikking heeft. Hiervoor is bijvoorbeeld informatie nodig van de (actuele) zorgverlener van de gedetineerde
vanuit het PPC of PMO. Derhalve zal de OvJ – indien deze ambtshalve overweegt de voorbereiding te starten –
het PPC of de behandelaar verzoeken een aanvraag op grond van artikel 5:3, Wvggz te doen. Aan dit verzoek
zal zo veel mogelijk gevolg worden gegeven.
Indien de aanvraag vanuit detentie wordt gedaan, dient zo veel mogelijk relevante informatie te worden verstrekt.
De volgende informatie is daarbij essentieel.
Gegevens uit het behandeldossier van de gedetineerde/betrokkene, in ieder geval:

Diagnose

Psychische voorgeschiedenis

Informatie over het huidige toestandsbeeld

Medicatie gebruik

Risicotaxaties

Relevante somatische problematiek en behandeling

Bereidheid tot vrijwillige zorg
Gegevens m.b.t. de sociale context:

Gegevens m.b.t. huisvesting

In voorkomend geval: gegevens m.b.t. de verblijfsstatus
En andere relevante (niet medische) gegevens:

Naam en contactgegevens betrokken zorgverleners in PI/PPC

Indien de Reclassering betrokken is - contactgegevens betrokken reclasseringswerker
Nadat de OvJ de aanvraag voor voorbereiding van een zorgmachtiging vanuit het PPC of PMO heeft ontvangen,
zal de GD worden aangewezen door de OvJ. De OvJ zal bij de aanwijzing uitdrukkelijk aangeven dat de
aanwijzing wordt gedaan in het kader van het voorbereiden van een zorgmachtiging op grond van art. 2.3 Wfz en
in dat geval tevens of de mogelijkheid voor het opstellen van een eigen plan van aanpak dient te worden
geboden aan betrokkene (*).
De OvJ verstrekt conform de in de Wvggz omschreven procedure aan de GD – voor zover relevant voor de
beoordeling van het ernstig nadeel en de te leveren zorg - politiemutaties, justitiële documentatie en overige
strafvorderlijke gegevens. Indien er sprake is van een PJ- rapportage, wordt de relevante informatie – zoals de
diagnose en conclusies - uit de meest actuele rapportage verstrekt. In beginsel wordt geen informatie gedeeld uit
een PJ-rapportage ouder dan 5 jaar.
(*) Indien sprake is van toepassing van artikel 2.3, Wfz eerste lid onderdelen 6 t/m 11 van de Wfz is artikel 5:5
Wvggz uitgezonderd.
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3. Aanwijzen GD (art. 5:4 Wvggz)
Het aanwijzen van de GD door de OvJ gebeurt voor betrokkenen die in detentie verblijven op dezelfde
wijze als in het reguliere proces.

Er is slechts sprake van een klein verschil met het reguliere proces bij de voorbereiding van een ZM
door de OvJ. Besluit de OvJ een verzoekschrift voor te gaan bereiden dan informeert de OvJ de
vestigingsdirecteur van de betrokken PI over het in gang zetten van de procedure zorgmachtiging. Dit
vanwege de verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteur voor de (continuïteit van) zorg voor
gedetineerden.

4. Voorbereiding ZM door GD (art. 5:5, 5:15 Wvggz)
4.1 Voorbereiding ZM door GD
In figuur 3 zijn de voorbereidingen door de GD weergegeven.

Het proces van de voorbereiding van een zorgmachtiging voor betrokkenen in detentie, wijkt
niet af van het reguliere proces zoals in de Wvggz is aangegeven in hoofdstuk 5. Wel geldt –
zoals ook in het tekst vak op de vorige pagina is aangegeven - dat als de instroom loopt via
het schakelartikel 2.3 Wfz, er voor de betrokkene in sommige gevallen niet de mogelijkheid is
om een eigen plan van aanpak op te mogen stellen. Zie voor deze uitzonderingen Wvggz,
art. 5:19, lid 1 en Wfz, art. 2.3 eerste lid, de onderdelen 6 t/m 11.
Voor het opstellen van de medische verklaring (MV) geldt de bijzonderheid dat deze voor
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betrokkenen in detentie ook kan worden opgesteld door een NIFP-psychiater.
Over de wijze waarop de GD de kosten voor de voorbereidingshandelingen in het kader van
een zorgmachtiging moet declareren, is meer informatie te vinden in paragraaf 9.1.
4.2 Medische verklaring
De GD wijst een onafhankelijk psychiater aan voor de uitvoering van een beoordeling voor het
opstellen van de medische verklaring. De criteria waaraan de psychiater moet voldoen zijn vermeld in
art. 5:7 Wvggz. Een van de criteria is de onafhankelijkheid van de psychiater, dat wil zeggen dat de
psychiater minimaal een jaar geen zorg heeft verleend aan de betrokkene en opereert onafhankelijk
van de zorgaanbieder. Voor de beoordeling ontvangt de psychiater van de GD, indien aanwezig, een
zelfbindingsverklaring, gegevens over eerder afgegeven maatregelen op grond van de wet BOPZ en
Wvggz en de politie-, justitiële en strafvorderlijke gegevens die de GD van de Officier van justitie heeft
ontvangen. Bovendien verschaft de zorgaanbieder aan de psychiater de mogelijkheid tot inzage in het
zorgplan en het dossier (met daarin eventueel de zorgkaart5) als dat een dossier betreft van een nog
lopende zorgmachtiging. NB. Er is altijd de mogelijkheid dat de beoordeling door de psychiater een
negatieve medische verklaring oplevert; dat wil zeggen dat de psychiater verplichte zorg niet nodig
acht.
Afwijkend ten opzichte van het reguliere proces is dat ook de psychiaters van het NIFP een medische
verklaring kunnen opstellen voor betrokkenen in detentie. Dit kan helpen in de omgang met het
schaarste probleem rond de beschikbaarheid van psychiaters. Over de inzet van de onafhankelijke
psychiaters van het NIFP zijn de volgende afspraken gemaakt.
1. De GD bepaalt wie beoordeelt en kan desgewenst een NIFP-psychiater hiervoor inschakelen
2. De onafhankelijk psychiaters van het NIFP beoordelen overwegend in PPC’s en – en alleen in
noodgevallen ook in gewone PI’s. Vanwege de beperkte capaciteit kunnen niet alle
beoordelingen door de NIFP-psychiaters worden uitgevoerd.
3. De GD schakelt de NIFP-psychiater in via de Directeur Zorg en Behandeling. Deze regelt op
verzoek van de GD de beoordeling door de NIFP-psychiater.
4. Financiering voor beoordeling door de NIFP-psychiater is geregeld via een DBBC.
5. De beoordelend psychiater moet voldoen aan de eisen genoemd in art. 5:7 Wvggz.
Hierna worden enkele punten meegegeven aan de onafhankelijk NIFP-psychiater om rekening mee te
houden bij de uit te voeren beoordeling.

5

Naast het zorgplan en de zorgkaart kan het ook voorkomen dat er een eigen plan van aanpak aanwezig is.
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Aandachtspunten voor de onafhankelijk psychiater van het NIFP voor de beoordeling
1. Het OM wijst een GD aan en die wijst vervolgens de zorgverantwoordelijke aan. De
zorgverantwoordelijke draagt zorg voor het opstellen van een zorgplan en (samen met de
betrokkene) een zorgkaart. Zodra deze gereed zijn, zijn deze beschikbaar voor de
onafhankelijke psychiater van het NIFP. De onafhankelijke psychiater van het NIFP
overlegt met de zorgverantwoordelijke (dit wordt ook vastgelegd in de medische
verklaring). Naast het zorgplan en de zorgkaart kan het ook voorkomen dat er een eigen
plan van aanpak aanwezig is. Ook dit wordt beschikbaar gesteld aan de onafhankelijk
psychiater van het NIFP.
2. De onafhankelijk psychiater van het NIFP vormt een eigen oordeel over stoornis, nadeel,
causaal verband en welke vormen van verplichte zorg noodzakelijk worden geacht (niet
meer en niet minder).
3. De onafhankelijk psychiater van het NIFP beoordeelt of een eventueel aanwezig eigen
plan van aanpak verplichte zorg kan voorkomen.
4. De onafhankelijk psychiater van het NIFP doet in principe geen uitspraak over noodzaak
van het beveiligingsniveau (tenzij.....) en/of waar betrokken patiënt naar toe moet (de GD
en de zorgverantwoordelijke adviseren hierover aan het OM en de rechtbank).
5. De onafhankelijk psychiater van het NIFP houdt (als alle onafhankelijke psychiaters) altijd
in diens achterhoofd dat een zorgmachtiging in principe een ambulant uit te voeren
maatregel is, tenzij..... . NB. In de perceptie van de strafrechter en/of strafadvocaat (bij
toepassing van art. 2.3 Wfz) wordt de zorgmachtiging soms gezien als een opname
maatregel - zoals onder de Wet Bopz. De onafhankelijk psychiater van het NIPF
overweegt ook alternatieve maatregelen omdat in sommige gevallen de zorgmachtiging
niet de oplossing is voor het geconstateerde probleem. Hiermee wordt voorkomen dat een
zorginstelling wordt geconfronteerd met een niet uitvoerbare zorgmachtiging. Er zijn
mogelijk betere oplossingen voor de betrokkene. Denk hierbij aan alternatieven als een
ISD-advies, een PJR (TBS met voorwaarden). Op de keuze voor alternatieve
mogelijkheden volgt een negatieve medische verklaring.
6. Bij eventuele misverstanden tussen de zorgverantwoordelijke en de onafhankelijke
psychiater van het NIFP wordt de aangewezen GD geraadpleegd.
7. De psychiater moet zo compleet mogelijk zijn in het noemen van verplichte zorgvormen.
8. De duiding van het begrip “onafhankelijk” is opgenomen in art. 5:7 Wvggz en in
jurisprudentie van de Hoge Raad. Het is niet de bedoeling dat de onafhankelijk psychiater
tot een “second opinion” van het zorgplan komt.
9. De GD‘s krijgen via het NIFP contactadressen van de DZB‘s (Directeuren Zorg en
Behandeling in de PI‘s), zodat als zij worden aangewezen en de eigen instelling niet in
staat is om de beoordeling uit te voeren, zij kunnen regelen dat een onafhankelijke
psychiater van het NIFP wordt ingeschakeld.
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5. Afgifte zorgmachtiging (Wvggz, hoofdstuk 6)
De stap “verzoekschrift zorgmachtiging” (art. 5:16 en 5:17 Wvggz) kent voor de doelgroep in deze
werkafspraken geen afwijkingen ten opzichte van het reguliere proces van een aanvraag en
voorbereiding van een zorgmachtiging. Dit geldt wel voor de stap “afgifte zorgmachtiging” (art.6:1
Wvggz). In figuur 4 is de stap “afgifte ZM” in het proces aangegeven.

In het kader van deze werkafspraken is de organisatie van de zitting relevant. Indien bij de
behandeling van Wvggz-zaken de zorgverantwoordelijke op zitting gewenst is, is het belangrijk dat
deze op tijd wordt geïnformeerd over de zitting in een PI/PPC zodat de zorgverantwoordelijke zich
agenda technisch kan voorbereiden. Als het niet mogelijk is om de zitting via een beeld-bel verbinding
te laten plaatsvinden, is het wenselijk om de uitnodiging voor de zitting tijdig te versturen (bij voorkeur
een week van tevoren). Als zittingen niet worden gehouden in zorginstellingen maar in een PI of PPC,
brengt dit namelijk extra reistijd voor de zorgverantwoordelijke met zich mee. Bovendien kost het over
het algemeen extra tijd om in een PI/PPC binnen te komen.
Het door de rechtbank voor de zitting oproepen van de GD is over het algemeen alleen nuttig als er
sprake is van ingewikkelde zaken en/of in geval de rechter voornemens is te gaan afwijken van de
bevindingen van de GD. Of de GD wordt opgeroepen, is ter beoordeling van de rechter. NB. De GD
kan uit zichzelf altijd naar de zitting gaan als de GD dat nodig acht.

6. Plaatsing en beëindiging
In figuur 5 is de laatste stap in het proces aangeduid; de zorgverlening op basis van de
zorgmachtiging.

Hier wordt de werkwijze bij plaatsing (zie 6.1) en bij beëindiging van de zorgmachtiging (6.2)
beschreven.
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6.1 Plaatsing
Deze paragraaf geeft informatie voor het geval zich problemen bij de plaatsing voordoen. Problemen
bij de plaatsing doen zich vooral voor indien er beveiligde bedden nodig zijn. Zie hiervoor het
Convenant “Capaciteit beveiligde bedden Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg 6”.
Hierin is voor problemen bij de plaatsing geregeld dat er 3 stappen zijn om in problemen rond
plaatsing tot een oplossing te komen. Tevens is er een dashboard ingesteld en is er een landelijk
coördinatiepunt ingericht, waarmee de uitvoering meer zicht krijgt op de beschikbare beveiligde
bedden7.

6.2 Beëindiging zorg
Zoals in de eerste paragraaf bij de reikwijdte van de werkafspraken is aangegeven, hebben deze
werkafspraken alleen betrekking op het aanvragen en voorbereiden van een zorgmachtiging als de
betrokkenen in detentie verblijven. De werkafspraken lopen dus tot de eerste plaatsing. Toch wordt uit
service-overwegingen hierna nog kort stil gestaan bij de beëindiging van zorg.
De verplichte zorg eindigt als de termijn van de zorgmachtiging is verstreken (art. 6:6 Wvggz) of als
een nieuwe zorgmachtiging ten uitvoer wordt gelegd (zie art. 6:6 onderdeel d Wvggz). De verplichte
zorg kan ook worden beëindigd nog voordat de termijn van de zorgmachtiging is verstreken. Zie voor
de procedures en de voorwaarden die hierbij gelden hoofdstuk 8 Wvggz. Voor het deel van de
betrokkenen waarvoor de zorgmachtiging wordt aangevraagd met toepassing van het schakelartikel
(art. 2.3 Wfz), geldt bijvoorbeeld dat bij voortijdige beëindiging van de verplichte zorg toestemming
moet worden gevraagd aan de Minister van J&V (art. 8:18, lid 4 Wvggz)8.
6

Convenant Capaciteit Beveiligde Bedden Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg | Publicatie | Rijksoverheid.nl

7

Bij vragen over het dashboard of over het Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde Bedden; neem contact op met Sophie Koek
(Kwartiermaker tot 30 september 2021) via 06-30 81 31 66 of Petra de Leede (projectleider P5COM) via 06-82 50 85 83.
8
Mocht er sprake zijn van een situatie waarbij de minister om toestemming moet worden gevraagd, dan kan contact worden
opgenomen met: fpl@dji.minjus.nl.
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Wvggz, art. 8:18, lid 4: “De geneesheer-directeur verzoekt Onze Minister van Veiligheid en Justitie
schriftelijk om toestemming voor het nemen van een beslissing tot beëindiging van de verplichte zorg,
houdende opname in een accommodatie, op grond van een zorgmachtiging die is afgegeven met
toepassing van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet forensische zorg, behoudens de gevallen waarin
artikel 2.3, eerste lid, onder 3, van die wet, is toegepast en betrokkene is vrijgesproken van hetgeen
hem ten laste is gelegd”.

7. Voorbereiding zorgmachtiging nadat strafrechter
ambtshalve zonder een eerder voortraject een
zorgmachtiging afgeeft (volgt nog in versie 2.0)
8. Gegevensdeling (volgt nog in versie 2.0)
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9. Bijlagen
9.1 Facturatie voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie
Facturatie voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie
28-04-2021

Facturatie voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie
Dit informatieblad beschrijft de werkwijze en financiering van de voorbereiding zorgmachtiging vanuit
detentie. Deze tijdelijke regeling is (met terugwerkende kracht) geldig voor 2020 en 2021. In het jaar
2022 wordt overgegaan naar het zorgprestatiemodel en wordt door DJI en het ministerie van JenV
een structurele oplossing gerealiseerd. De onderhavige 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).

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 OvJ 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 (PMO)
van een penitentiaire inrichting (PI) zijn dat een aanvraag doet bij de OvJ, de strafrechter die de OvJ
hierom verzoekt of de OvJ die ambtshalve start met de voorbereiding van het verzoekschrift.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
 De OvJ 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 OvJ wijst conform de huidige werkwijze op basis van postcode een geneesheer-directeur
(GD) aan. De OvJ verstrekt de opdracht voor de voorbereiding van de zorgmachtiging aan de
GD.
 De GD voert 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) 9.
 De facturen voor de voorbereiding van de zorgmachtiging worden door zorgaanbieders na
afronding van de voorbereidende handelingen ingediend bij Dforzofacturen@dji.minjus.nl. Op
de factuur kan de volgende adressering worden gebruikt:
o Divisie ForZo/JJI
Afdeling Analysen en Bekostiging
Postbus 30132
2500 GC Den Haag.
o NB. De facturen dienen via het e-mailadres te worden ingediend en niet per post aan
bovengenoemd adres te worden gestuurd.
9

Nota bene: alle verrichtingen die zien op de uitvoering van de zorgmachtiging dienen (nadat de rechter de
zorgmachtiging heeft opgelegd) te worden gedeclareerd via de reguliere DBC (diagnose behandel-combinatie)
bij de zorgverzekeraar. Voor deze fase wordt een DBC geopend.
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Facturatie loopt dus niet via het facturatie controlesysteem (FCS) waarmee de reguliere
forensische zorg wordt gedeclareerd door de gecontracteerde aanbieders.
Voor de voorbereiding van de zorgmachtiging vanuit detentie hanteert DJI de NZa-tarieven
van de DBBC-productgroep Diagnose (hieronder in tabel 1 opgenomen) in combinatie met de
deelprestatie voorbereiding zorgmachtiging. Het maximale tarief dat gedeclareerd kan worden
bedraagt voor 2021 € 2.583,63 voor de minutenrange vanaf 800 minuten. In combinatie met
de deelprestatie voorbereiding zorgmachtiging van € 340,23 is het maximale tarief € 2.923,86.
Wanneer minder minuten worden besteed, worden uiteraard de lagere tarieven gedeclareerd.
In de factuur wordt minimaal aangegeven:
o Dat het gaat om de voorbereiding van een zorgmachtiging vanuit detentie;
o Naam van de verantwoordelijk Geneesheer-Directeur;
o Het aantal minuten dat aan de voorbereiding is besteed in de DBBC-productgroep
Diagnose hetgeen leidt tot het gedeclareerde bedrag;
o Of de zorgaanbieder wel of niet een contract heeft met DJI voor forensische zorg;
o SKN nummer10

Vergoeding prestatie diagnostiek
vanaf 1 tot en met 99 minuten
vanaf 100 tot en met 199 minuten
vanaf 200 tot en met 399 minuten
vanaf 400 tot en met 799 minuten
vanaf 800 minuten

Eenheid
Product
Product
Product
Product
Product

Tarief 2020
€ 101,10
€ 333,79
€ 650,93
€ 1.149,29
€ 2.491,97

Tarief 2021
€ 104,80
€ 346,03
€ 674,85
€ 1.191,53
€ 2.583,63

Deelprestatie voorbereiden zorgmachtiging
Toeslag voorbereiden ZM

Eenheid
Product

Tarief 2020
€ 328,12

Tarief 2021
€ 340,23

9.2 Lijst met afkortingen en informatie over de beveiligde bedden
Afkortingen
DBC
DBBC
DJI
ForZo/JJI
FPA/FVA
FPC
FPK/FVK
FPL
Ggz
KIB
LIZ
NIFP
OM
OvJ
PI
PMO
10

Diagnose-behandel combinatie
Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties
Dienst Justitiële Inrichtingen; uitvoeringsorganisatie van het ministerie
van Justitie en Veiligheid
Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, onderdeel van
DJI
Forensisch Psychiatrische Afdeling / Forensische Verslavingsafdeling
Forensisch Psychiatrische Centrum
Forensisch Psychiatrische Kliniek / Forensische Verslavingskliniek
Forensisch PlaatsingsLoket
Geestelijke gezondheidszorg
Kliniek intensieve behandeling
Langdurige intensieve zorg
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie;
Openbaar Ministerie
Officier van Justitie
Penitentiaire Inrichting
Psycho Medisch Overleg

Vanaf 15 april 2021 wordt het SKN door het OM in de aanwijzing van de GD meegegeven.
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PPC
SGLVG+
Tbs
JenV
Wfz
Wvggz

Penitentiair Psychiatrisch Centrum
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
Terbeschikkingstelling (art. 37a en 37b Sr)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Wet forensische zorg
Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg

NB. Uitleg over veel van de hierboven genoemde afkortingen is te vinden op de Website forensische
zorg. Hier is ook het handboek forensische zorg te vinden.
Beveiligde bedden niveau 2, 3 en 4
De beveiligde bedden op niveau 2,3 of 4 worden ingekocht door de zorgverzekeraar dan wel het
zorgkantoor binnen de volgende specialistische zorgaccommodaties:
•
Verslavingskliniek (FVA of FVK)
•
SGLVG+ (de Borg-instellingen)
•
Psychiatrie (FPA, FPK of FPC)
•
KIB of LIZ

9.3 Over de landelijke Stuurgroep Zorg- en Veiligheid
De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid is een informeel platform dat tot doel heeft om de
samenwerking aan te jagen en te versterken rond onderwerpen waar sociaal domein, zorg, veiligheid
en strafrecht elkaar ontmoeten. Dat doet ze door op basis van de inhoud een open gesprek met elkaar
te voeren, moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan, en op concrete onderdelen concrete stappen
te zetten die het werk voor de professional eenvoudiger maken. Sinds 2012 komen partners samen
om onderwerpen te bespreken, eerst met een focus op de zorg- en veiligheidshuizen, later verbreed
tot het gehele thema zorg en veiligheid. Leden zijn:
 VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Nationale Politie
 De Nederlandse GGZ
 Landelijk Netwerk Veilig Thuis
 Samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen
 VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland)
 de 3 reclasseringsorganisaties
 DJI
 OM
 Raad voor de Kinderbescherming
 Jeugdzorg Nederland
Voor meer informatie over de landelijke Stuugroep Zorg- en Veiligheid zie deze link11.

11

Nóg beter samenwerken bij zorg en veiligheid | VNG
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9.4 Wat is een zorgmachtiging?
De wet BOPZ is vervangen per 01-01-2020 door twee wetten. De Wvggz, bedoeld voor personen met
een psychiatrische stoornis en de Wzd, bedoeld voor personen met een psychogeriatrische
aandoening of een verstandelijke beperking. Bij de Wvggz ligt de verzoekersrol bij het Openbaar
Ministerie en bij de Wzd bij het CIZ. Hier gaat het alleen om de zorgmachtiging op grond van de
Wvggz. De Wvggz kent één zorgmachtiging met variabele inhoud.

Zorgmachtiging. De zorgmachtiging wordt aangevraagd als een psychiatrische stoornis leidt tot
ernstig nadeel voor betrokkene of anderen (art. 3:3 Wvggz) en er tijd is om een zorgmachtiging te
regelen (bij onvoldoende tijd in crisissituaties kan de burgemeester een crisismaatregel afgeven).
Daarbij geldt dat er geen mogelijkheden zijn voor zorg op basis van vrijwilligheid of voor minder
bezwarende alternatieven met het beoogde effect. Verplichte zorg op basis van een
zorgmachtiging kan worden verleend om:
 Ernstig nadeel af te wenden.
 De geestelijke gezondheid van de betrokkene te stabiliseren.
 De geestelijke gezondheid van de betrokkene dusdanig te herstellen dat deze de eigen
autonomie zoveel mogelijk herwint.
 Het stabiliseren of herstellen van de fysieke gezondheid van betrokkene in het geval diens
gedrag als gevolg van de psychiatrische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor.
De rechter legitimeert (vooraf) de mogelijk in te zetten vormen van verplichte zorg. De geneesheerdirecteur is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijk proces, de officier van justitie regisseert het
gehele voorbereidingsproces.
Mocht het niet lukken om de zorgmachtiging op tijd geregeld te krijgen en is verplichte zorg wel direct
nodig om ernstig nadeel af te wenden, dan kan de burgemeester een crisismaatregel nemen. Hiervoor
wordt verwezen naar de Handreiking Crisismaatregel.
In figuur 1 is het proces van aanvraag zorgmachtiging tot het besluit van de rechter en de uitvoering
van de verplichte zorg weergegeven (al dan niet met toepassing van het schakelartikel - art. 2.3
Wfz)12. Het uitgangspunt dat bij deze figuur is gehanteerd, is dat er daadwerkelijk verplichte zorg
nodig is. Uiteraard is het ook mogelijk dat het proces wordt beëindigd en na een aanvraag uiteindelijk
geen verplichte zorg onder een zorgmachtiging wordt afgegeven.

12

Meer informatie over artikel 2.3 Wfz; zie de pagina met veel gestelde vragen.
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De OvJ en de GD voeren de voorbereidingen uit voor een verzoekschrift zorgmachtiging; de OvJ doet
dit vanuit de procesregie en de GD vanuit de zorgregie. Na de afgifte van de zorgmachtiging door de
rechtbank kan de zorgverantwoordelijke met inachtneming van art. 8:9 Wvggz de verplichte zorg
starten.
Begrippen. In paragraaf 9.2 is een lijst met afkortingen opgenomen die voor de lezer behulpzaam
is met een uitleg over de forensische en beveiligde zorg.
De voor deze werkafspraken relevante processtappen, artikelen en informatieproducten zijn
weergegeven in figuur 2.
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9.5 Informatieproduct voor aanvraag zorgmachtiging
Hier de link naar het informatieproduct.
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