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> Retouradres Postbus 30132 2500 GC  Den Haag 

 
 

Alle forensische zorgaanbieders met een ZZP-afspraak 

 

  

 
 

 

 

Datum 16 november 2016 

Onderwerp Belangstellingsregistratie experiment Volledig Pakket Thuis (VPT) 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In 2017 wil ForZo/JJI in drie regio’s (noord, midden en zuid Nederland) gaan 

experimenteren met de zorgprestatie Volledig Pakket Thuis (VPT) bij een beperkt 

aantal zorgaanbieders. 

Belangrijkste gedachte hierbij is dat naast de zorg die we tijdens de looptijd van 

de forensische titel financieren, ook nagedacht wordt over een juiste aansluiting 

tijdens de forensische titels en daarna op de ZVW, WLZ en de WMO (denk aan de 

pilot Verwarde Personen en het programma Continuïteit van Zorg) 

 

Voordat wordt overgegaan op de verdere uitwerking van de experimenten, wordt 

gestart met een belangstellingsregistratie. Indien u geïnteresseerd bent om deel 

te nemen aan een experiment in 1 van de genoemde regio’s, dan kunt u uw 

belangstelling voor 8 december 2016 doorgeven via 

inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl met onderwerp belangstellingsregistratie 

experiment VPT.  

 

U wordt hierbij verzocht om uw naam, functie, organisatie, adresgegevens, AGB-

code te vermelden, inclusief uw mogelijkheden (en innovatieve ideeën) voor het 

leveren van VPT in de e-mail te vermelden.  

 

Divisie Forensische Zorg en Justitiele Jeugdinrichtingen 

Sinds 2008 is de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen namens 

het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) verantwoordelijk voor de inkoop 

van forensische zorg. De forensische zorg financiert de bekostiging in Diagnose 

Behandel en Beveiliging Combinaties (DBBC), Zorgzwaartepakketen  (ZZP) en 

Extramurale Parameters. De forensische zorg streeft er naar om hierbij zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de zorgprestaties die voor de reguliere zorg gelden 

vanuit de gedachte dat de zorg ook na het aflopen van de forensische titel 

doorloopt (continuïteit van zorg).    

 

Vaststellen nieuwe prestaties 

Sinds het besluit tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (en van het 

Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg (Bub Wmg) is ingevoerd, is 

het voor de Divisie ForZo/JJI niet meer mogelijk om zelf prestaties vast te stellen 

en toe te voegen. Ook voor de forensische zorg is de Nederlandse Zorgautoriteit 
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(NZa) marktmeester en verantwoordelijk voor het vaststellen van prestaties en 

tarieven voor de forensische zorg. Wijzigingen dan wel uitbreidingen in het huidig 

stelsel kunnen dan ook niet zonder deze eerst voor te leggen aan de NZa.  

 

Hoewel het mogelijk is om wijzigingsverzoeken in te dienen voor nieuwe 

zorgprestaties, had de forensische zorg geen mogelijkheden om met nieuwe 

zorgprestaties te experimenteren. Met name in het geval er twijfels bestaan over 

de meerwaarde en nut van de nieuwe zorgprestatie.  

 

Innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor zover het forensische 

zorg betreft handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie, heeft, gelet op artikel 7 van de Wet marktordening 

gezondheidszorg en artikel 7a van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, 

134), op 30 september 2016 schriftelijk mededeling gedaan aan de Eerste en 

Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2016/17, 32 620, nr. 179) dat 

de reikwijdte van de innovatiebeleidsregel wordt verruimd naar de forensische 

zorg. 

 

Recent heeft de NZa hiervan een aanwijzing ontvangen. Met de beleidsregel wordt 

het forensische werkveld en de Divisie ForZo/JJI in staat gesteld om, nu en in de 

toekomst, zorg te financieren die (mogelijk) kan bijdragen aan verbetering van de 

kwaliteit van zorg en beleidsdoelstellingen als continuïteit van zorg en snellere in-

door- en uitstroom. 

 

Tot slot 

Meer informatie over de innovatiebeleidsregel en wat dit inhoudt, is terug te lezen 

via 

https://www.nza.nl/1048076/1048090/AL_BR_0027__Innovatie_ten_behoeve_va

n_nieuwe_zorgprestaties.pdf.   

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aankondiging, dan kunt u 

contact opnemen met de contactpersoon binnen mijn divisie voor het experiment 

VPT. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

 
G.V.M. Van Gemert  

 

 

 

Divisiedirecteur Forensische Zorg 

en Justitiële Jeugdinrichtingen 


