Verslag platform forensische (F)ACT 30 juni 2015
Aanwezige teams: Forensische Zorgspecialisten, Altrecht Aventurijn, Transfore /
Dimence, Palier, Woenselse Poort, GGZ Drenthe, Trajectum
1. Opening en mededelingen
Laura Neijmeijer (Trimbos) opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom.
Laura meldt dat zij onlangs binnen het Trimbos boventallig is verklaard t.g.v. een
reorganisatie. Waarschijnlijk blijft zij wel werkzaam op het gebied van forensisch (F)ACT
en (F)ACT voor LVB, en gaat zij per 1 oktober het Trimbos verlaten. N.a.v. deze
mededeling wordt besloten het punt ‘toekomst platform FOR(F)ACT’ op de agenda te
zetten. Dit komt in plaats van de film van GGZ NHN.
2. Teamoverstijgende ontwikkelingen
Laura meldt dat het communiqué waarin aandacht wordt gevraagd omtrent de zorgelijke
ontwikkelingen rondom forensisch (F)ACT, is opgepakt door Skipr. Ook hebben Diana
Polhuis en Niels Mulder een column geschreven in De Psychiater. Verder zijn er
Kamervragen gesteld n.a.v. het communiqué, waarna Laura en Diana zijn uitgenodigd
voor een gesprek bij het ministerie van Justitie. Laura zal nagaan of de vragen inmiddels
beantwoord zijn en of er acties uit voortgevloeid zijn.
Verder meldt Laura dat er een herziene versie is gepubliceerd van de modelbeschrijving
LVB, deze is te downloaden via:
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/behandeling-enreintegratie/af/~/media/files/inkijkexemplaren/af1395%20modelbeschrijving%20flexibel
e%20act%20lvb.ashx
Ook is er een schaal ontwikkeld voor (F)ACT LVB-teams:
http://ccaf.nl/files/2015/06/FACT-LVB-Schaal-def-juni-2015.pdf
Deze schaal is inmiddels door het CCAF in gebruik genomen.
Omdat het steeds duidelijker wordt dat er een overlap is tussen de doelgroep van (F)ACT
LVB teams en forensische (F)ACT teams, bevat de nieuwe schaal diverse forensische
items.
3. Voortgang teams
•

•

•

Transfore (Harry Bos): Onlangs is het tweede forensisch FACT-team van Transfore
opgegaan voor de audit. Waarschijnlijk krijgt het een voorlopig certificaat. Verder
is er binnen Transfore een ontwikkeling naar zelfsturende teams. De teams
krijgen te maken met drop outs omdat cliënten het eigen risico niet willen of
kunnen betalen. Andere teams merken soms ook dat cliënten om dezelfde reden
geen medicatie meer gebruiken. Laura zal bij het reguliere (F)ACT platform
navragen in hoeverre dit punt daar ook speelt, en wat eraan gedaan kan worden.
Aventurijn (René van Rossum): Het forensisch FACT LVB-team heeft het
certificaat behaald, met optimale implementatie! Daarnaast wordt het regioteam
FORFACT LVB verder opgetuigd. Aventurijn zal samen met Palier en de
Kijvelanden opgaan in een nieuwe organisatie: Fivoor.
Forensische Zorgspecialisten (Karin Schimmel): Het FORFACT team is vorig jaar
september gecertificeerd. Het team heeft een verslavingsdeskundige van Victas
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en een ervaringsdeskundige via Lister in het team. Het team gaat mogelijk
participeren in het RACT-onderzoek, zie voor meer info:
http://www.ract.nl/oproep-aan-act-en-f-act-teams-voor-deelname-aan-landelijkonderzoek-resource-groups/
Verder heeft het team inmiddels goede contacten met de GGZ-vervoersdienst, zie
http://ggzvervoersdienst.nl/
Trajectum (David Eskes): Het FORACT LVB team zit nu met 80 cliënten echt aan
z’n top wat betreft de caseload. Het team stuurt aan op een audit in november.
Het team heeft versterking gekregen van een systeemtherapeut.
De organisatie heeft bedden omgezet naar ambulante zorg waardoor er een
tweede ACT LVB team is opgestart in Twente. Dit team bedient ook forensische
cliënten.
Door een hiaat in de transitie worden crisisopnames in de VG momenteel niet
gedekt door de gemeente; dit ligt momenteel voor bij de VGN.
Woenselse Poort (Francoise): Er is nog steeds de nodige reuring in de organisatie.
Het FORACT team mag (weer) blijven en gaat dit jaar voor certificering. Het
FORFACT team is onlangs geaudit. De banden met Novadic-Kentron (VZ) zijn
aangehaald, het team wordt binnenkort geschoold in de CRA.
Palier (Marijn): Het FORFACT jeugd team gaat in september op voor certificering.
Het team heeft een grote caseload van 250 cliënten en een grote instroom. De
uitstroom is een aandachtspunt. Er is een psychiater voor 4 dagen per week.
Palier is ook bezig met een LVB-team en een FORFACT team voor volwassenen.
Voor zover bekend heeft naast Palier, alleen Triversum ook een FORFACT team
speciaal voor jeugd.
GGZ Drenthe (Jasper Klaver): Het team komt in een nieuwe fase, waarin men
meer aan behandelen toekomt. Het behandelaanbod is uitgebreid, o.a. voor
zedendelinquenten en cliënten met autisme. Ook wordt EMDR steeds meer
toegepast bij verslaafden.
Er komt mogelijk een tweede team in ZO Drenthe (Emmen).
M.b.t. huisvesting is het moeilijk om zaken te doen met gemeenten, waardoor het
team genoodzaakt is tot allerlei onderhuurconstructies.
Het team krijgt vanaf september versterking van een stagiaire forensische
orthopedagogiek die onderzoek gaat doen naar de prevalentie van LVB. Een
dergelijk onderzoek vindt ook plaats bij het FORACT team GGZ NHN.
David Eskes merkt op dat met KFZ-subsidiegeld onlangs een LVB-module
ontwikkeld is door Trajectum en Transfore, zie:
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/nieuwemodule-weet-wat-je-kan-in-gesprek-over-lvb.html

3. Toekomst van het platform FOR(F)ACT
Met Laura’s vertrek wordt de vraag actueel of en hoe het platform FOR(F)ACT verder
gaat. De teams betreuren het vertrek van Laura en willen weten of en op welke manier
er ondersteuning kan worden geboden door de Vereniging (F)ACT en/of het Trimbos.
Afgesproken wordt dat het platform op 29 september van 13.30 tot 16.30 weer bij
elkaar komt, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Trimbos en de
Vereniging (F)ACT. Doel is dan ook op tot een gezamenlijke jaaragenda te komen. Ook
de ROM is een punt op de jaaragenda; Laura zal Maaike vragen de teams te informeren
over de stand van zaken en wat er nodig is aan data vanuit de teams. Palier wil ook
graag aansluiten bij de ROM.
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Inhoudelijk relevante thema’s voor het platform zijn privacy en gegevensuitwisseling en
de HKT-R. Een ambulante versie van de HKT-R is in ontwikkeling bij Lentis. De
Forensische Zorgspecialisten organiseren in november een FOR(F)ACT teamsdag, deze
dag zal waarschijnlijk in het teken komen te staan van privacy en gegevensuitwisseling.
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