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Rotterdam 25 januari 2022 

Onderwerp Brandbrief m.b.t. ontbreken van financiering zorgt voor risico op stop uitvoering Levensloopaanpak 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In deze brief vragen wij uw aandacht voor wat er nodig is op het gebied van de cliëntgebonden 
kosten om de Ketenveldnorm, hierna Levensloopaanpak, duurzaam vorm te geven. De 
Levensloopaanpak komt voort uit het programma continuïteit van zorg dat in 2015 is gestart door 
het ministerie Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland naar aanleiding van enkele calamiteiten 
die de samenleving ernstig hebben geschokt; de directe aanleiding was de moord op mevrouw Els 
Borst in 2014.  
 
Wat is de Levensloopaanpak?  
De Levensloopaanpak is een geformaliseerde vorm van samenwerking tussen gemeenten, het 
veiligheidsdomein en de zorg (en ook binnen het zorgdomein zelf) voor de meest complexe 
doelgroep cliënten met een ernstig en blijvend forensisch risico in combinatie met ernstige 
psychiatrische problematiek. Het doel is om hen te helpen ten bate van hun stabilisatie én de 
veiligheid van de samenleving. De essentie van de Levensloopaanpak is de beschikbaarheid van een 
forensische Levensloopcoördinator (hierna Levensloopcoördinator) die zich langdurig verbindt aan 
de cliënt en het gehele zorgtraject coördineert, als vraagbaak voor cliënt en zijn/haar naasten, maar 
vooral ook in de ketenzorg. In bijlage 1 leest u een uitgebreidere toelichting op de 
Levensloopaanpak. 
 
Wat is het probleem?  
De Levensloopaanpak gaat in de kern over samenwerken in de keten. Voor een goede en 
langdurige samenwerking is het van belang dat alle partners betrouwbaar zijn en aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen. Voor de zorgaanbieder is de Levensloopaanpak niet langdurig uit te 
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voeren zonder passende financiering van de inzet van de Levensloopcoördinator. Het project 
Levensloopaanpak kent al een lange aanloop van meerdere jaren, waarbij is gewerkt aan een 
duurzame aanpak voor de doelgroep. Daarbij hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt 
over de samenwerking en hier samen uitvoering aan gegeven. Op dit moment is de 
Levensloopaanpak in een kritieke fase gekomen waarbij langer uitstellen van de uitvoering 
onherroepelijk leidt tot verlies aan draagvlak bij alle betrokken uitvoerende partijen. Dit geldt voor 
de zorgaanbieders, maar ook voor de gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen en andere betrokken 
partijen. Daarbij heeft het ontbreken van sluitende financiering voor zorgaanbieders effect op het 
kunnen voldoen van alle betrokken partijen aan de landelijke bestuurlijke afspraken in relatie tot de 
Levensloopaanpak. De aanpak valt onder het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019-2022, de Landelijke 
Agenda Zorg en Veiligheid en de Landelijke Agenda van de Zorg- en Veiligheidshuizen.  
 
Hoewel er de afgelopen jaren door diverse partijen veel tijd en energie is gestoken om de 
benodigde financiële randvoorwaarden te regelen, heeft dit tot op heden niet tot het benodigde 
resultaat geleid voor de zorgaanbieders die de Levensloopaanpak/functie uitvoeren. In de huidige 
bekostigingsstelsels is er geen financiering voor de essentiële Levensloopcoördinator die langdurig 
betrokken blijft bij de cliënt, ongeacht zijn verblijfplaats (thuis, kliniek, detentie, bovenregionale 
kliniek et cetera). Op het moment dat de Levensloopcoördinator geen 
behandelverantwoordelijkheid (meer) draagt is er geen mogelijkheid om de gemaakte kosten te 
declareren. Dit terwijl juist deze rol voorwaardelijk is om langdurig zicht te kunnen houden op het 
forensische risico van een cliënt en om snel op te kunnen schalen naar (beveiligde) klinische zorg. In 
bijlage 2 worden de rol en de uitdagingen in de financiering van deze rol nader toegelicht. 
 
Wat zijn de consequenties van het ontbreken van die financiering?  
Vanwege het ontbreken van de financiering van deze coördinatierol is in meerdere regio’s besloten 
om nog niet te starten met het includeren van cliënten in de Levensloopaanpak of is er per 01-01-
2022 gestopt met includeren nadat daar in de loop van 2021 voortvarend mee begonnen was.  
Op basis van de gezamenlijke onderzoeken van Justitie, Zorg- en Veiligheidshuizen en de 
zorgaanbieders wordt het landelijk aantal te begeleiden personen/patiënten geraamd op 1500 
personen. Gebaseerd op een inventarisatie uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers 
Felix in 2019.  
Alle ondergetekende zorgaanbieders hebben moeten besluiten dat zij alleen cliënten kunnen 
includeren in 2022 als er een duurzame oplossing is voor de cliëntgebonden kosten voor zowel 
2022 als daarna.  
 
Wat is de gewenste oplossingsrichting?  
Door de ervaring van de afgelopen periode hebben wij als (forensische) zorgaanbieders die de 
Levensloopaanpak uitvoeren, goed inzicht gekregen in de financiële knelpunten in de uitvoering. 
Onze conclusie is dat voor het langdurig structureel uitvoeren van het 'product’ 
Levensloopcoördinator, een vorm van bekostiging nodig is die onafhankelijk is van:  

 het financieringsstelsel; 

 waar de cliënt op dat moment verblijft;  

 of er sprake is van een op verandering gerichte behandeling.  
Binnen de Forensische zorg (Fz) is een prestatie bekend die deze vorm van coördinatie bekostigt. 
Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) is een samenwerkingsmodel gericht op de veilige en 
verantwoorde uitstroom van tbs-gestelden in de maatschappij. De samenwerking betreft alle 
beslissingen over de benodigde behandeling, begeleiding en toezicht ten behoeve van de veilige en 
geleidelijke terugkeer van de tbs-gestelden in de samenleving. Door middel van FPT worden de 
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taken en verantwoordelijkheden geleidelijk overgedragen, wordt er nauw samengewerkt om de 
tbs-gestelde geleidelijk en op veilige wijze te laten uitstromen naar de maatschappij en wordt de 
forensisch psychiatrische expertise geborgd. Dit betekent dat dreigende recidive vroegtijdig wordt 
gesignaleerd, zodat onmiddellijk kan worden ingegrepen. 
 
Het FPT-model is net als de Levensloopaanpak, een intensieve samenwerking tussen partijen 
waarbij het forensisch risico wordt geborgd en waarbij op lokaal niveau verder invulling wordt 
gegeven aan de coördinatie. Dit risicogericht casemanagement wordt vergoed via een vaste 
dagprijs per cliënt aan de zorgaanbieder door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).  
 
De zorgaanbieder bekostigt hiermee alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de begeleiding en 
het beheersen van het forensisch risico. Denk hierbij aan het bijwonen van casus-overleggen bij het 
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH), cliëntcontact (incl. reistijd) en indirect cliëntcontact. Voor de 
uitvoering van de levensloopcoördinatie is een dergelijke bekostigingsvorm ook noodzakelijk en de 
meest passende oplossing. Alleen op die manier wordt de financiële infrastructuur gecreëerd die 
nodig is voor de uitvoering van de Levensloopcoördinatie  zonder ophoging van de administratieve 
lasten en is borging van de continuïteit van zorg mogelijk door ontschotting. 
 
Wat is de omvang in kosten behorende bij de oplossingsrichting?  
Het voorstel van ondergetekenden is om zoveel mogelijk zorg binnen de bestaande kaders en 
stelsels uit te voeren. Alleen voor de daarin niet passende inzet van de Levensloopcoördinator is 
aparte, aanvullende financiering noodzakelijk. Wij pleiten hierbij voor het inrichten en financieren 
daarvan conform het genoemde model van FPT in de Fz. Dat werkt met een dagtarief van 33 euro 
(vastgesteld door de NZa) vanaf het moment van inclusie. De voorwaarde om deze prestatie te 
kunnen schrijven is dat de betreffende cliënt is geïncludeerd in de Levensloopaanpak via een ZVH 
en daarmee voldoet aan de inclusiecriteria van de Levensloopaanpak (zie bijlage 3). De 
geoormerkte zorgaanbieder registreert vervolgens het aantal dagen dat de cliënt geïncludeerd is in 
de Levensloopaanpak. 
 
Per geïncludeerde cliënt komt dat, per volledig jaar, neer op 33 euro x 365 dagen = 12.045 euro. De 
verwachting is dat het landelijk gaat om 1500 cliënten. De benodigde financiering voor de 
Levensloopcoördinator komt daarmee naar verwachting cumulatief uit op 18 miljoen euro per jaar. 
Het is niet haalbaar om alle cliënten in één jaar te includeren. In 2022 is de verwachting dat er 
landelijk maximaal 750 cliënten geïncludeerd kunnen gaan worden in de loop van het jaar. Voor dat 
aantal is een overbrugging nodig. Deze overbrugging komt neer op naar schatting 5 miljoen euro 
rekening houdend met een geleidelijke inclusie. 
 
Wie moet het financieren? 
Het al jaren niet tot stand komen van een oplossing voor de financiering van de 
Levensloopcoördinator, zoals eerder gesteld een cruciaal en onderscheidend ‘onderdeel’ van de 
Levensloopaanpak, komt mede doordat deze financiering boven de schotten van de verschillende 
stelsels zou moeten plaatsvinden. Immers, de Levensloop cliënt zal deze schotten herhaaldelijk 
doorkruisen en afwisselend wel of geen justitiabele zijn.  
 
Gevolg is dat in het gesprek over wie verantwoordelijkheid draagt voor dit deel van de financiering,  
er door partijen herhaaldelijk naar elkaar is verwezen en het maar niet tot een oplossing komt. Om 
alsnog tot een zeer noodzakelijke doorbraak te komen en daarmee te voorkomen dat de 
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Levensloopaanpak definitief strandt, hetgeen vanuit het maatschappelijk veiligheidsperspectief 
onacceptabel is, stellen wij het volgende voor.  
De zorgkosten die niet binnen de huidige stelsels gefinancierd kunnen worden, te weten de kosten 
voor de Levensloopcoördinator, zullen worden gedeclareerd bij DJI.  
 
Hiervoor dragen wij de volgende argumenten aan: 
1) Hoewel de levensloopcliënt niet altijd een justitiabele zal zijn (voorzien van een actuele 

forensische titel), staat buiten kijf dat er altijd sprake moet zijn van risico-gestuurde zorg, in 
rekkelijke zin te beschouwen als forensische zorg. Een gebruikelijke term daarvoor is ‘trans-
forensische zorg’ waarbij de indicatie tot forensische zorg niet bepaald wordt door het al dan 
niet hebben van een forensische titel maar door de criminogene risico’s en behoeften van de 
cliënt. Met andere woorden: we willen voorkomen dat cliënten opnieuw overlast veroorzaken 
en delicten plegen en dat hoort thuis in het Justitie- en Veiligheidsdomein. Indien er een 
calamiteit optreedt wordt er ook direct naar de verantwoordelijkheid van dit ministerie 
gekeken op het gebied van de handhaving.  
 

2) Het hoofddoel van de Levensloopaanpak is het terugdringen van overlast en delict-recidive, 
naast het genereren van betere leefomstandigheden en levenskwaliteit voor de cliënt. Indien 
succesvol leidt dit tot een besparing. Deze kostenvermindering zal met name vallen in hetzelfde 
Justitie en Veiligheidsdomein: minder politie-inzet, minder juridische procedures, minder dagen 
detentie, minder forensische zorgtrajecten. Dit blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek 
uitgevoerd door Significant1 naar de maatschappelijke- kosten en baten van de 
Levensloopaanpak. 

 
3) JenV (meer in het bijzonder DJI) is goed in staat om te komen tot een methodiek en logistiek 

om de kosten voor de inzet van de levensloopcoördinator declarabel te maken en te 
financieren. Zie hiervoor het eerder aangehaalde voorbeeld van de financiering van FPT. 
a) Vanuit het perspectief van de zorgaanbieders is het van belang om tot een eenvoudige, 

overzichtelijke oplossing te komen en die is er met één financier. Zoals ook gebeurt voor de 
Forensische zorg worden periodiek afspraken gemaakt over de inhoud en het volume.  

b) JenV kan sturen op het aantal geïncludeerden in de Levensloopaanpak omdat JenV - naast 
gemeenten-  mede financier is van de Zorg- en Veiligheidshuizen die op hun beurt de 
indicatie stellen voor inclusie van cliënten in de Levensloopaanpak. Justitiële Partners 
vormen bovendien een belangrijk onderdeel van de Zorg- en Veiligheidshuizen en zijn 
tevens betrokken bij het inclusietraject. 

 
Het voorgaande laat onverlet dat JenV regres kan halen op en om een budgetoverheveling kan 
vragen aan VWS zodat ook laatstgenoemde partij bijdraagt in de kosten voor 
Levensloopcoördinator. Echter, laat niet een discussie daarover een oplossing voor de 
zorgaanbieders op de zeer korte termijn in de weg staan.    
 
Wat vragen wij van u?  
De Levensloopaanpak, ooit bedacht vanuit het programma continuïteit van zorg, kent inmiddels 
een jarenlange aanloop waarin door alle partijen veel moeite is gestoken in het efficiënt en 
doelmatig realiseren ervan. Dit met als doel om onze samenleving veiliger te maken door in te 
zetten op het terugdringen van overlast en recidive delict-gedrag. We zijn met vereende krachten 

                                                           
1 De resultaten van het onderzoek van Significant zijn gepresenteerd door Significant aan de projectleiders. 
Het definitieve rapport komt in de week van 24 januari 2022 beschikbaar. 



 

 

5 
 

ver gekomen en gaan graag zo spoedig mogelijk over tot het op grote schaal includeren van 
cliënten die behoren tot deze complexe en voor de maatschappij impactvolle doelgroep om 
zodoende de gestelde doelen te bereiken. Dat de genoemde realisatie op dit moment 'on hold' 
staat door de huidige inclusiestop is schrijnend. Omdat de forensische risico’s op schakelpunten 
hoog zijn en het gevaar voor de samenleving daardoor groot is. De rol van de 
Levensloopcoördinator bij het risicomanagement is hierbij essentieel, dit is hetgeen dat de 
Levensloopaanpak onderscheidt van reguliere (FACT) zorg en samenwerking tussen organisaties. 
Het ontbreekt nu echter aan financiële middelen om deze oplossing in de praktijk verder te kunnen 
brengen. 
   
De Levensloopaanbieders hebben een maatschappelijke opdracht gekregen en hebben deze met 
beide handen opgepakt. Wij hadden graag gezien dat er via de bestaande structuren tijdig gekomen 
was tot een oplossing van het in deze brief opgetekende financieringsprobleem. Echter, wij moeten 
constateren dat dit niet gelukt is, en dat het inmiddels vijf voor twaalf is. Wij kunnen niet anders 
dan deze nijpende situatie met de hierboven geschetste oplossingsrichting naar u te escaleren. We 
treden graag op korte termijn met u in overleg om de financiële en procesmatige randvoorwaarden 
uit te werken en te realiseren. De vertegenwoordiging van ondergetekende zijn de bestuurder en 
projectleider van Fivoor. 

 

In afwachting van uw hopelijk spoedige reactie en met vriendelijke groet,  

 

 

 

Prof.dr.mr. E.D.M. Masthoff, MSc, BA S. Valk, RA 

Lid raad van bestuur Fivoor Voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep 

 

 

 

Drs. F.A. van Dijk drs. M.B. Keijser 

Lid raad van bestuur Arkin Voorzitter raad van bestuur 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie: Bram van der Kroon (VWS), Laura van Lint (VWS), Andrea Stierman (JenV), Niels Koorn 
(JenV), DJI, de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit en 
Vereniging Nederlandse Gemeenten.  
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Bijlage 1: Levensloopaanpak nader toegelicht 

De Levensloopaanpak gaat over samenwerken in regionale netwerkvormen voor betere 
ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een 
verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. De Levensloopaanpak richt zich op mensen 
die af en aan een strafrechtelijke titel hebben, maar wél altijd in zekere mate een forensisch 
behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben.  
 
De Levensloopaanpak kenmerkt zich door continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg, 
professionals die bij de geïncludeerde cliënt en hun naasten betrokken blijven zo lang dat nodig is, 
en het makkelijk op- en afschalen van ondersteuning en zorg, ook in het sociaal domein. De 
Levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg op alle 
levensgebieden. Vroegtijdig signaleren van risico’s met de netwerkpartners is een belangrijk 
onderdeel van de Levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-
uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).  
 
De inrichting Levensloopaanpak in het kort:  

 De cliënt is via het netwerk van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) aangemeld en onder 
procesregie van het ZVH; 

 Alle netwerkpartners (zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein) bespreken samen in het ZVH of 
een cliënt voor de Levensloopaanpak in aanmerking komt; 

 Vanuit de gemeente/ZVH wordt een gemeentelijke partner/regisseur aan de persoon 
gekoppeld die zich inzet om de bestaanszekerheden voor de cliënt continu te regelen, de 
exacte invulling en positionering hiervan verschilt per regio; 

 Een vaste casemanager van het forensisch FACT team (forensische levensloopcoördinator) 
is langdurig bij de cliënt betrokken zodat continuïteit van zorg wordt geboden. De 
levensloopcoördinator blijft bij de persoon betrokken, ook in het geval van afschaling van 
zorg, detentie of een opname; 

 Bejegening houdt rekening met eerdere ervaring met hulpverlening, met als inzet contact 
maken én houden. Waar mogelijk wordt ook contact onderhouden met het (pro) sociale 
netwerk van een cliënt; 

 De benadering is intensief en forensisch, dat wil zeggen in een levenslooptraject wordt 
risicogericht gewerkt, waarbij risicotaxatie- en screeningsinstrumenten op meerdere 
momenten worden ingezet. De richting is herstelgericht; 

 Het gaat uit van het ‘zo-zo-zo-principe’ (zo licht als kan/zo zwaar als nodig, zo kort als 
kan/zo lang als nodig, zo dichtbij als kan/zo ver weg als nodig); 

 Het is gericht op continuïteit van ondersteuning, er wordt vooruitgedacht in scenario's en 
zorg op alle levensgebieden. Dit wordt uitgewerkt in een trajectplan. Het plan is aanvullend 
op het behandelplan van de zorgaanbieder en richt zich op de specifieke 
samenwerkingsafspraken van de partners in het ZVH op de verschillende levensgebieden. 
Tevens geeft dit plan richting aan hoe te handelen indien opgeschaald moet of afgeschaald 
kan worden; 

 Bij (dreigende) crisis kan de intensiteit van de behandeling opname in een klinische 
(beveiligde) setting snel gerealiseerd worden, omdat vooraf commitment van 
(zorg)partners is verkregen door gezamenlijk het scenario bij op- en afschalen uit te 
werken, waarna de zorg ambulant weer wordt voortgezet. 
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Werken aan meer ‘rust en stabiliteit’ door: 

 Langdurige betrokkenheid bij een cliënt en – zeker op overgangsmomenten - continuïteit 
van ondersteuning op bestaanszekerheden, toegankelijkheid van zorg én vaste 
hulpverleners, om te voorkomen dat een cliënt tussen wal en schip valt of steeds opnieuw 
zijn of haar toch al pijnlijke levensverhaal moet doen;  

 Forensische expertise voor alle cliënten met een forensisch profiel, ongeacht de 
aanwezigheid van een strafrechtelijke titel. Daarmee kan risicogericht worden behandeld 
en worden risico’s tijdig gesignaleerd.  

 Een vangnet voor ambulante zorg door beveiligde klinische zorg. 

 Intensieve samenwerking tussen netwerkpartners zorg, veiligheid en sociaal domein: 
samen verantwoordelijkheid nemen om te doen wat nodig is. 

 
Wat levert de Levensloopaanpak op voor cliënt, naasten en maatschappij?: 

 De doelgroep wordt beter geholpen: meer stabiliteit, verbeteren levensomstandigheden en 
vergroten kwaliteit van leven van betrokkene en naasten2.  

 De maatschappelijke veiligheid vergroten: terugdringen overlast en afname kans op gevaar. 

 Maatschappelijke kosten terugdringen. Verminderen buitensporige (ad hoc) inzet en kosten 
voor gemeenten en netwerkpartners. 

 Door intensief samen te werken, leren de netwerkpartners elkaars (on) mogelijkheden 
kennen en kunnen zo samen tot oplossingen komen die ze individueel niet had kunnen 
bedenken. 

 Mogelijkheden om de kennis over de complexiteit van de doelgroep te vergroten om zo op 
langere termijn mogelijk advies te kunnen geven voor preventie. 

 
Dit resultaat wordt voor de cliënten in de aanpak alleen bereikt door langdurige inzet en 
betrokkenheid van alle partijen. De Levensloopaanpak vraagt een intensieve samenwerking tussen 
de partners op het snijvlak van gemeente, zorg en veiligheid. De meeste ZVH-en rekenen de 
cliënten (deels) al tot hun verantwoordelijkheid maar hebben nog niet de gehele doelgroep in 
beeld. De zorgpartners kennen veel van deze cliënten uit (eerdere) zorgtrajecten. De partners uit 
het gemeentelijk- en veiligheidsdomein (met name politie en Justitie) zijn vrijwel altijd ook bekend 
met (signalen over) deze cliënten. De kern van de Levensloopaanpak zit in een langdurige 
betrokkenheid, frequent contact en gezamenlijk optrekken ten behoeve van het stabiliseren of 
verbeteren van de situatie van de cliënt.  

  

                                                           
2 Voor de Levensloopaanpak wordt gewerkt vanuit het Good Lives Model en het RNR model. 
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Bijlage 2: Inzet zorgaanbieder in Levensloopaanpak 

Forensische Levensloopcoördinator: Essentieel voor de Levensloopaanpak 
In de Levensloopaanpak is een vaste 'Levensloopcoördinator' noodzakelijk die in alle fasen van 
iemands leven (detentie, kliniek, RIBW, wijkteam,…) betrokken blijft, contact houdt met alle 
betrokken partijen, ondersteunt en risicogericht toezicht uitvoert. Op dit moment is dit 'product' 
niet bekend binnen de bekostiging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) /Wet langdurige zorg (Wlz) 
/Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), maar wel binnen het stelsel van justitie (Forensische 
zorg). In de Fz bestaat Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT), wat een vorm is van risicogericht 
casemanagement voor het resocialisatietraject van tbs-gestelden. 
 
De taak van de 'forensische Levensloopcoördinator' is het coördineren van zorg conform de 
methodiek van Forensisch FACT, waarbij binnen de Levensloopaanpak extra aandacht uitgaat naar 
flexibel en snel op- en afschalen gecombineerd met een zo doelmatige inzet van zorg als mogelijk. 
Om tijdens het op- en afschalen de continuïteit van zorg niet uit het oog te verliezen blijft de vaste 
forensische Levensloopcoördinator betrokken. De Levensloopcoördinator is een ambulant werkend 
casemanager met forensische expertise en ggz- en/of verslavingszorg en/of lvb expertise. Hij/zij is 
onderdeel van een forensische FACT team waarin multidisciplinair zicht wordt gehouden op het 
forensische risico. Op casusniveau werkt de Levensloopcoördinator intensief samen met alle 
betrokken partijen in de zorg-, veiligheid- en gemeentelijke keten om zorg te dragen voor maximale 
stabiliteit van de cliënt. 
 
Financiële problematiek toegelicht 
Tijdens de pilotfase is ervaring opgedaan met het uitvoeren van de Levensloopaanpak binnen de 
huidige bekostigingsstructuren (Zvw, Fz, Wlz, Wmo). Dit lukt deels zolang een cliënt het 'totale' 
zorgaanbod afneemt bij de zorgaanbieder, oftewel als de primaire behandeling geboden wordt 
door de zorgaanbieder. Bij op- en afschalen van zorg biedt de zorgaanbieder vaak niet meer de 
primaire behandeling, maar biedt deze nog wel de Levensloopcoördinatie. Bijvoorbeeld als een 
cliënt is opgenomen in een beschermde woonvorm. De zorgpaanbieder monitort structureel de 
situatie van de cliënt om ervoor te zorgen dat er te allen tijde aandacht is voor de continuïteit van 
zorg én het forensisch risico. Als de zorgaanbieder niet meer de primaire zorgaanbieder is, blijft de 
forensisch Levensloopcoördinator betrokken op een manier die aansluit bij wat op dat moment het 
best passend is (contact, advies, consultatie, begeleiding en coördinatie).  
 
De tijd die wordt besteed aan deze cliëntgebonden coördinatie en begeleiding (ongeacht de 
verblijfplaats van de cliënt) leidt niet tot een declarabele zorg via het Zorgprestatiemodel (ZPM) of 
Wlz traject, omdat niet aan alle validatie-eisen wordt voldaan. Dit levert ook uitdagingen op met de 
verantwoording. 
 

Daarnaast ontstaat er met de invoering van het ZPM een bijkomend probleem, namelijk door de 

normering van de directe/indirecte tijd. De taak van de Levensloopcoördinator zal, zeker als de 

cliënt in rustig vaarwater is, vooral uit indirecte tijd bestaan en weinig uit direct contact met de 

cliënt zelf (directe tijd). De essentie is om in de keten met elkaar te monitoren of de behaalde 

stabiliteit door behandeling en verbetering van de levensomstandigheden behouden blijft. Het ZPM 

voorziet declaratie van directe tijd (patiëntcontact) en een beperkte, vooraf vastgestelde, 

hoeveelheid indirecte tijd (patiënt gerelateerde tijd zonder direct contact). Het ZPM is erop gericht 

om juist de indirecte tijd in de zorg terug te dringen, hetgeen logisch is in een op verandering 

gerichte behandeling. De Levensloopaanpak is dit niet. De op verandering gerichte behandeling 
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wordt in de levensloop van de cliënt alleen ingezet als er psychiatrische en forensische instabiliteit 

ontstaat. Bij uitstek voor de Levensloopdoelgroep is coördinatie in de keten en consultatie erg 

belangrijk, zonder dat er sprake is van behandeling. Dit is allemaal indirecte cliëntgebonden tijd die 

niet vergoed wordt, maar die wel van essentieel belang is voor de kans van slagen van de 

Levensloopaanpak. 
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