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Vraag:
Kan bij een zorgmachtiging via artikel 2.3 Wfz de zorgmachtiging alleen uitgevoerd worden in een
instelling als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, of artikel 3.3, eerste lid, van de Wet forensische zorg,
dat wil zeggen in een Fpc, beveiligingsniveau 4?
Antwoord:
Nee, inde wet staat niet dat bij toepassing van art. 2.3 Wfz altijd plaatsing in een
Fpc/beveiligingsniveau 4 (mogelijkheid van art. 6:4, 3e of 4e lid) zou moeten plaatsvinden. Het is
mogelijk om op alle beveiligingsniveaus te plaatsen, en dus ook op FPA of FPK-niveau.
Met betrekking tot al die niveaus heeft VWS met de zorgverzekeraars afgesproken dat zij die bedden
zelf inkopen. VWS heeft hierover afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland. Uit de
afspraken blijkt dat zorgverzekeraars wel degelijk ingekocht hebben en gaan plaatsen op niveau FPA
en FPK (niveau 2 en 3) en FPC (niveau 4).

Vraag:
Is voor de voorbereidende werkzaamheden door een GD en/of onafhankelijke psychiater bij
toepassing van art. 2.3 Wfz door een GD van personen in detentie de financiering geregeld? Omdat
gedetineerden(meestal) niet verzekerd zijn, is het niet mogelijk om op een DBC te registreren.
Antwoord:
Er wordt op korte termijn (streven 1e week van mei) een overleg gepland met vertegenwoordigers
vanuit DJI (GW en Forzo/JJI), het NIFP, het OM en GGZ NL om te komen tot een procedure voor de
voorbereiding van een zorgmachtiging o.g.v. de Wvggz voor gedetineerden, inclusief de financiering.

Vraag
Komt er een oplossing voor het probleem dat het tarief ontoereikend is om de gemaakte kosten te
dekken in de gevallen dat DBC financiering bij de voorbereiding bij toepassing van art. 2.3 Wfz wel
mogelijk is?
Antwoord:
Ja, dat is wel de verwachting. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een voorstel gedaan voor
het te factureren bedrag, dit is aan GGZNL voorgelegd, GGZ NL heeft het voorstel aangevuld. Het
proces loopt nog.

Vraag:
Kan de reistijd met bij de voorbereiding van een 2.3 Wfz zorgmachtiging gepaard gaat
(accommodaties en PI’s liggen vaak ver van elkaar) in de DBC geregistreerd worden?

Antwoord:
Ja, dat kan.
https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/diagnostiek-en-behandeling-registreren/diagnostieken-behandeling-registreren-wat/directe-tijd-indirecte-tijd-en-reistijd/
Directe tijd, indirecte tijd en reistijd
Bij het registreren van patiëntgebonden activiteiten geeft u aan of het om directe of indirecte
(reis)tijd gaat. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat per activiteit welke vormen van tijd u kunt
registreren. Hieronder gaan we kort op deze tijdvormen in.
Indirect patiëntgebonden reistijd
Dit betreft tijd die u besteedt aan het reizen van en naar een patiënt die buiten de instelling
behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. U kunt alleen reistijd registreren als deze in het
teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Verschijnt de patiënt niet (no show), dan mag u
de reistijd toch registreren.

Vraag:
Is de procedure aanvragen toestemming aan de Minister voor Rechtsbescherming voor tijdelijke
onderbreking en beëindiging verplichte zorg al duidelijk?
Antwoord:
Nee, De inrichting van de procedure voor het verlenen van toestemming door de minister bij
tijdelijke onderbrekingen en tussentijdse beëindigingen (Wvggz) of verlof en ontslag (WZD) van
opnames op grond van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg heeft helaas wat vertraging
opgelopen. 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
Zodra er meer bekend is over de exacte werkwijze wordt u daarover geïnformeerd.

Vraag:
Er is geen Zvw-prestatie om een patiënt (tijdelijk) op een beveiligingsniveau 4 te verplegen, klopt
dat?
Antwoord:
Ja, dat klopt.
GGZ Nederland heeft in januari 2020 een wijzigingsverzoek bij de Nza ingediend met betrekking tot
‘beveiligingsniveau 4 in de Zvw’. De NZa heeft de kwestie vorige week (week16) aan ZN voorgelegd.
Ze wachten nog op een antwoord van hen.
GGZ Nederland heeft ervoor gepleit dat de regelgeving m.b.t. beveiligingsniveau 4 ook voor 2020 zal
gelden. Deze prestatie wordt immers ook in 2020 geleverd. Als er overeenstemming is over het feit

dat dit een prestatie binnen de Zvw aanspraak is, dan moet die ook betaald kunnen worden voor de
ligdagen die geleverd zijn/ de DBC’s met die ligdagen die geopend zijn vanaf 1-1-2020.

