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Samenvatting evaluatie pilot zorgcontinuïteit 

 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie heeft advies- en onderzoeksbureau Significant in de periode 

van september 2012 tot en met juni 2013 een evaluatie uitgevoerd van de pilot zorgcontinuïteit in 

locatie De Schie van PI Rotterdam.  

 

Achtergrond en doelstelling 

Ongeveer de helft van de gedetineerden blijkt binnen twee jaar te recidiveren. Psychiatrische 

stoornissen en verslaving worden gezien als belangrijke oorzaak hiervan. Vanwege de prevalentie 

van psychiatrische stoornissen (circa 50%) en verslaving (circa een derde) onder gedetineerden is 

aansluitende zorg tijdens en na detentie cruciaal bij het voorkomen van recidive. Het realiseren van 

forensische zorg (dat wil zeggen geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk 

gehandicapten zorg) tijdens en na afloop van de strafrechtelijke titel blijkt in de praktijk echter 

problematisch, vooral voor de groep kortgestraften (degenen die een gevangenisstraf van minder 

dan vier maanden uitzitten en degenen die preventief gehecht zijn). Zij verblijven vaak te kort in de 

PI om hun zorgvraag goed in kaart te brengen, passende zorg tijdens detentie aan te bieden en 

afspraken te maken met reguliere zorgaanbieders om continuïteit van de zorg te realiseren. Een 

complicerende factor voor degenen in preventieve hechtenis is dat nog onbekend is op welke 

termijn zij de PI zullen verlaten. Dat bemoeilijkt het organiseren van de overgang naar de reguliere 

zorg.  

 

Daarom hebben de gemeente Rotterdam, de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) en een zorgverzekeraar (Achmea) een pilot opgezet die zich richt op het 

bevorderen van een betere aansluiting tussen zorg vóór, tijdens en na detentie voor de groep 

kortgestraften en preventief gehechten met Rotterdam-binding. De pilot zorgcontinuïteit bestaat uit 

twee belangrijke elementen: het inzetten van een trajectregisseur van de GGD Rotterdam en 

gezamenlijke inkoop. De trajectregisseur is een belangrijke schakel bij het screenen, zij levert 

informatie in het kader van de indicatie, organiseert de juiste zorg en vertaalt de zorgbehoefte van 

de gedetineerde naar een concreet zorgaanbod. Tevens moet de trajectregisseur faciliteren dat 

vervolgzorg plaatsvindt na detentie als dat is afgesproken. Ten tweede richt de pilot zich op 

gezamenlijke inkoop door de Directie Forensische zorg (DForzo) van DJI, de zorgverzekeraar en 

de gemeente.  

 

De doelstelling van dit evaluatieonderzoek is het inzichtelijk maken van de mate waarin de pilot in 

de praktijk wordt uitgevoerd zoals beoogd, het benoemen van succesfactoren en knelpunten en het 

vaststellen van de mate waarin zorgcontinuïteit is bevorderd door uitvoering van de pilot.  

 

Het voortijdig stopzetten van de pilot  

In het voorjaar van 2013, gedurende het uitvoeren van deze evaluatie, heeft DForZo besloten de 

pilot te stoppen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat locaties De Schie en Hoogvliet in overleg 

met de GGD besloten hebben de trajectregisseur van de GGD haar werkzaamheden te laten 

continueren. De pilot is om de volgende redenen stopgezet: 
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1. De omvang van de doelgroep bleek kleiner dan eerder op basis van ervaringscijfers was 

geschat; 

2. De doelgroep bleek meer dan van te voren was aangenomen al bekend bij zorgaanbieders en deze 

(na)zorg had veelal betrekking op maatschappelijke opvang en niet op (forensische) zorg;  

3. Tot slot hebben wij als onderzoekers aangegeven dat het, op basis van de wijze waarop de pilot 

uitvoering heeft gekregen in De Schie, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin niet of nauwelijks 

mogelijk zou zijn om valide uitspraken te doen over de effecten van de pilot.  

 

In overleg met het WODC en DForZo is besloten om de evaluatie per april 2013 te beëindigen en te 

rapporteren over het deel van de evaluatie dat op dat moment was uitgevoerd. Dit betekent feitelijk 

dat, ten opzichte van het vastgestelde onderzoeksplan, maar een deel van het onderzoek is 

uitgevoerd. De evaluatie heeft zich beperkt tot het beschrijven van de werkwijze van de pilot op één 

locatie (De Schie) in vergelijking met de beoogde werkwijze. 

  

De navolgende conclusies zijn gebaseerd op: 

a. Documentenstudie naar de achtergrond van de pilot; 

b. Literatuurscan naar de succesfactoren voor het realiseren van zorgcontinuïteit;  

c. Interviews met: de projectleider vanuit De Schie, de trajectregisseur (GGD Rotterdam), 

betrokken medewerkers van het hoofdkantoor van DJI, maatschappelijk werkers van de PI, de 

voorzitter van het Psychomedisch overleg en het nazorgoverleg, drie zorgaanbieders, de 

nazorgcoördinator van de gemeente Rotterdam en een vertegenwoordiger van afdeling 

zorginkoop van DJI;  

d. Een beperkte kwantitatieve analyse van het registratie-instrument van de trajectregisseur. Op 

basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over hoe de instroom in de pilot zich verhoudt 

tot de verwachte instroom en over het percentage gedetineerden dat al voor detentie zorg 

ontving. 

 

Succesfactoren voor zorgcontinuïteit op basis van een literatuurscan 

Onderstaande tabel geeft weer welke succesfactoren in de literatuur bekend zijn voor het realiseren 

van zorgcontinuïteit.  

 

Fase in proces Succesfactor 

Screening bij 

binnenkomst 

in PI 

• Routinematig screenen van alle gedetineerden op zorgbehoefte (eventueel gevolgd door uitgebreidere diagnostiek) 

• Hierbij gebruikmaken van aanbevolen klinische assessment-instrumenten 

• In risicotaxatie zowel risicofactoren als beschermende factoren meenemen 

• Een persoon of team is verantwoordelijk voor screening op alle facetten, zodat comorbiditeit opgemerkt kan worden  

• Op de andere leefgebieden heeft de ex-gedetineerde geen ernstige problemen  

Opstellen van 

een  

nazorgplan 

• Kort na binnenkomst in de PI al starten met het opstellen van een nazorgplan 

• Nazorgplan wordt opgesteld samen met gedetineerde en zijn familie 

• Afstemming tussen ketenpartners over verdeling van taken en verantwoordelijkheden, al ruim voordat gedetineerde de PI zal 

verlaten 

• Afstemming met sociale omgeving van gedetineerde over begeleiding en opvang gedurende de eerste dagen na vrijlating 

• Aanstellen van een casusregisseur die toeziet op proces waarin zorg moet worden geboden 
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• De casusregisseur heeft gedegen kennis van het zorgaanbod van (lokale) zorgaanbieders, is frequent aanwezig in de PI en biedt 

na detentie intensieve persoonlijke begeleiding 

Bieden van 

zorg tijdens 

detentie 

• Zorg al tijdens detentie bieden 

• Zorgverleners die na detentie zorg zullen bieden, leggen al tijdens detentie contact met de gedetineerde 

• Gedetineerde motiveren om zorg te accepteren 

• Inzetten van familie (of andere pro-sociale personen uit omgeving van gedetineerde) bij het motiveren 

Overdracht 

naar 

zorginstelling 

• Gedetineerde heeft bij vrijlating een afspraak staan met zorgverlener en beschikt over diens contactgegevens 

• De afspraak met de zorgverlener is ook bekend bij de PI en de familie van de ex-gedetineerde 

• Indien ex-gedetineerde niet verschijnt op de afspraak, neemt verantwoordelijke instelling direct contact op  

• Monitoren van de resultaten van de geboden zorg 

• Ketenpartners hebben onderling taakverdeling ten aanzien van monitoring afgestemd 

Financierings-

vormen en 

indicatiestelling 

• De PI is verantwoordelijk geworden voor het opnieuw afsluiten van de zorgverzekering na afloop van detentie 

• Zorgverzekeraars en het ministerie van Veiligheid en Justitie kopen gezamenlijk zorg in 

• Zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering 

van de gehele keten van forensische zorg, inclusief de voor- en doorzorg.  

 

De reguliere werkwijze en de (beoogde) werkwijze van de pilot 

In de reguliere werkwijze van locatie De Schie is er al de nodige aandacht voor zorgcontinuïteit, zij 

het niet specifiek voor de groep kortgestraften en preventief gehechten. Alle gedetineerden worden 

in het kader van de Inkomsten, Screening en Selectie procedure gescreend door een medewerker 

maatschappelijke dienstverlening, de medische dienst en een penitentiair inrichtingswerker. Als uit 

deze screening, of later in detentie, blijkt dat er sprake is van een forensische zorgbehoefte, kan 

deze zorg worden geboden. Deze wordt over het algemeen geïndiceerd door het psychomedisch 

overleg. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek wordt de voortgang van de zorg 

gevolgd door een medewerker maatschappelijke dienstverlening, een penitentiair inrichtingswerker 

of het psychomedisch overleg. In het kader van nazorg is er in de PI een tweewekelijks 

nazorgoverleg waarin de nazorgbehoefte voor kwetsbare gedetineerden wordt besproken. Voor de 

overige gedetineerden komt de nazorgbehoefte aan de orde in het Detentie- en Reïntegratieplan. 

Voor de zorg tijdens detentie heeft de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI contracten met 

diverse zorgverleners afgesloten; daar maakt de PI gebruik van. De zorg na detentie valt onder de 

zorgverzekeringswet; de inkoop daarvan is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. 

 

De pilot beoogt de zorgcontinuïteit voor de groep kortgestraften (tot 4 maanden) en preventief 

gehechten met Rotterdam-binding te verbeteren door de inzet van een trajectregisseur en het 

realiseren van gezamenlijke inkoop. De pilot wordt nodig geacht omdat de veronderstelling bestond 

dat zorgcontinuïteit bij kortgestraften en preventief gehechten onvoldoende wordt geboden. Hun 

relatief korte verblijf in De Schie maakt het lastig om de benodigde stappen voor zorgcontinuïteit te 

doorlopen, 

Het plan van aanpak bevat een algemene beschrijving van het probleem en is in de uitwerking niet 

altijd even concreet; de meeste onderdelen moeten bij het uitvoeren van de pilot nader worden 

uitgewerkt. In het plan van aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de trajectregisseur. Dit is 

bij voorkeur een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) die regelmatig aanwezig is in de 

PI. De trajectregisseur is onder andere verantwoordelijk voor het (bij voorkeur face to face) 

screenen op zorgbehoefte bij binnenkomst, het inventariseren van het zorgverleden, persoonlijk 



 

   

 

Samenvatting evaluatie pilot zorgcontinuïteit Pagina 5 van 6 

 

contact met de gedetineerde en eventueel met de zorginstelling. Daarnaast sluit de trajectregisseur 

aan bij relevante overleggen binnen de PI, probeert de gedetineerde voor te bereiden en te 

motiveren voor zorg na detentie en draagt zorg dat de gedetineerde wordt opgehaald door een 

zorgverlener na detentie. Gezamenlijke inkoop is ook onderdeel van de werkwijze: DForZo, de 

gemeente en de zorgverzekeraar gaan gezamenlijk de zorg inkopen. Dit heeft als voordeel dat 

vroegtijdig een zorgtraject kan worden uitgestippeld en dat een nieuwe indicatie, na afloop van de 

strafrechtelijke titel, mogelijk niet meer noodzakelijk is. 

 

De daadwerkelijke uitvoering van de pilot is beperkter dan in het plan van aanpak staat 

beschreven. Er is voor twee dagen per week een SPV-er aangesteld als trajectregisseur. De 

trajectregisseur richt zich voornamelijk op het snel verzamelen van relevante informatie met 

betrekking tot het zorgverleden van kortgestrafte gedetineerden met Rotterdam-binding onder 

andere op basis van de registratiesystemen Evita (van GGD Rotterdam) en SPAR (van het 

Veiligheidshuis Rotterdam). Daarnaast legt de trajectregisseur contact met de zorgaanbieder van 

voor detentie en worden afspraken gemaakt over zorg na detentie. Alleen bij bijzonderheden 

spreekt de trajectregisseur een gedetineerde; dit gebeurde enkele malen in 2012. Ook wordt 

gewerkt aan een uitbreiding van de registratie in Evita om zicht te houden op de voortgang van de 

nazorg. Aan de gezamenlijke inkoop is verder geen invulling gegeven. Dit is na overleg tussen 

DForZo en de zorgverzekeraar besloten omdat tot de conclusie werd gekomen dat gezamenlijke 

inkoop voor kortgestraften minder voor de hand ligt. Juist deze groep start nauwelijks met zorg 

tijdens detentie, waardoor DForZo voor deze groep slechts zeer beperkt zorg inkoopt.  

 

Conclusies ten aanzien van de pilot 

Uit dit onderzoek blijkt dat de pilot zorgcontinuïteit niet heeft opgeleverd wat er vooraf van werd 

verwacht. De instroomaantallen zijn (veel) lager dan verwacht; in 2012 vielen ruim 60 

gedetineerden onder de pilot, terwijl er enkele honderden werden verwacht. De lagere instroom is 

grotendeels toe te schrijven aan vooraf te voorziene feiten. Het criterium van de Rotterdam-binding 

leidt ertoe dat ongeveer 50% van de gedetineerden niet binnen de reikwijdte van de pilot valt. 

Daarnaast was de pilot ten tijde van dit onderzoek pas op een locatie gestart1. Van de 60 

gedetineerden blijkt het overgrote deel voor detentie reeds zorg te ontvangen, waar zij na detentie 

naar terugkeren. Slechts voor een enkeling wordt in het kader van de pilot een nieuwe 

zorgbehoefte opgemerkt en zorg opgestart.  

 

De pilot blijkt slechts beperkt een aanvulling te zijn op de reguliere werkwijze. In De Schie werd ook 

voor invoering van de pilot al getracht zorgcontinuïteit te bevorderen, ook voor kortgestraften en 

preventief gehechten. De pilot is daarmee van minder toegevoegde waarde dan verondersteld. De 

toegevoegde waarde van de pilot ten opzichte van de bestaande uitvoering schuilt in de praktijk in 

de volgende onderdelen: 

1. De aangestelde trajectregisseur levert feitelijke informatie over zorgbehoefte en zorgverleden aan de 

MMD’er, terwijl die laatste zich in de reguliere werkwijze moet verlaten op informatie van de 

gedetineerde zelf;  

                                                                        

1
 In februari/maart 2013 is de pilot ook op de tweede locatie (Hoogvliet) gestart. Door het sluiten van locatie 

Noordsingel is de pilot daar niet gestart. 
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2. Het screenen op zorgbehoefte in registratiesystemen (zoals Evita en SPAR) gebeurt nu sneller 

dan voorheen. De meerwaarde is dat deze screening voor kortgestraften en preventief 

gehechten meteen na binnenkomst in de PI plaatsvindt. Dit heeft potentieel tot gevolg dat er 

minder kortgestraften de PI verlaten zonder dat zorg na detentie is geregeld;  

3. Door de kennis van het lokale zorgaanbod en de directe toegang tot Evita kan de 

trajectregisseur makkelijker afstemming zoeken met ketenpartners, met name zorgverleners; 

4. De registratie van de nazorg in Evita kan, als deze eenmaal gerealiseerd is, duidelijk 

meerwaarde bieden ten opzichte van de huidige uitvoering. 

 

In het plan van aanpak lijkt voor een aantal andere onderdelen ook sprake te zijn van toegevoegde 

waarde. Deze zijn in de pilot echter niet zodanig van de grond gekomen om in de uitvoering 

meerwaarde te hebben. Het betreft de volgende onderdelen: 

1. Het bieden van zorg tijdens detentie gebeurt als dat nodig is en de pilot heeft daar weinig 

verandering in gebracht;  

2. Het realiseren van gezamenlijke zorginkoop en financiering is bij nader inzien toch niet 

noodzakelijk gebleken. 

 
De nazorg bleek bij de kortgestraften en preventief gehechten in De Schie nauwelijks betrekking te 

hebben op forensische zorg. Nazorg bestaat in circa 65% van gevallen uit maatschappelijke 

opvang. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de maatschappelijke opvang breder is dan alleen 

huisvesting en er ook aandacht is voor uitkering, inkomen, dagbesteding en het lichamelijk en 

psychisch functioneren van de betreffende persoon. 

Mogelijke redenen voor het onvoldoende van de grond komen van de pilot 

Mogelijke oorzaken van het onvoldoende van de grond komen van de pilot zijn: 

1. Het realiseren van zorgcontinuïteit binnen De Schie is minder problematisch dan gedacht: in 

de bestaande werkwijze is al de nodige aandacht voor zorgcontinuïteit. Daarnaast blijken de 

aantallen tegen te vallen. De pilot wordt op één locatie uitgevoerd en vanwege het criterium 

van Rotterdam-binding valt slechts de helft van de kortgestraften binnen de pilot;  

2. Door de wijze van uitvoering, inclusief voorbereiding en aansturing, is niet het volle potentieel 

van de pilot benut. Daar is een aantal redenen voor: 

a. In de voorbereiding van de pilot zijn de consequenties van bepaalde uitgangspunten en de 

te verwachten meerwaarde ten opzichte van de huidige werkwijze niet of onvoldoende 

vastgesteld;  

b. Het plan van aanpak was onvoldoende uitgewerkt; 

c. Er is in het plan van aanpak onvoldoende aansluiting gezocht bij de reguliere werkwijze;  

d. De aansturing van de pilot was onvoldoende; 

e. Er was onvoldoende continuïteit in personele bezetting in aansturing; 

f. Er was onvoldoende bekendheid van de pilot binnen en buiten de PI.  

 

**** 


