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Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden (LCBB) heeft naast het ophalen en ordenen van 
data over de beveiligde zorg in Nederland, ook een expertisefunctie. Als het in de regio niet lukt een 
oplossing te vinden voor een complexe zorgvraag, dan kunnen wij adviseren en bemiddelen. Het 
LCBB plaatst niet, maar kan wel kijken wat er nodig is om het probleem vlot te trekken. In deze casus 
rondom cliënt X geven we hier een voorbeeld van. 

 

De situatie 
In maart van dit jaar zijn wij gevraagd om mee te denken bij een zeer ingewikkelde casus met onder 
andere zedenproblematiek. Het gaat om een jongeman die ergens klinisch verblijft, maar waarbij de 
problematiek niet meer passend is binnen de afdeling. De zorgaanbieder is samen met het 
Veiligheidshuis al langere tijd bezig om een geschikte vervolgplek te vinden. Maar helaas zonder 
resultaat. Wij zijn gevraagd om mee te denken. Samen probeerden we een beveiligd bed te vinden 
die een zedenbehandeling kon geven. Na meerder gesprekken met de zorgaanbieder, het 
Veiligheidshuis en andere partijen in de regio, bleek een beveiligd bed met een zedenbehandeling 
toch niet de beste oplossing. Maar wat dan wel? In het verleden waren er al veel verschillende 
zorgaanbieders benaderd, maar geen van allen kon de zorg die de cliënt nodig had bieden. Een 
oplossing vonden we niet en eigenlijk liep het proces een beetje dood. 

 

De uitkomst 
In overleg met het ministerie, dat al eerder betrokken was geweest in deze casus, besloten wij vanuit 
het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden een zorgconferentie te organiseren. We hebben 
verschillende partijen en zorgaanbieders gevraagd om aan te sluiten en om mee te denken. Dat 
resulteerde in een grote groep enthousiaste mensen met allemaal hun eigen expertise aan tafel. Doel 
was met elkaar te kijken naar de meest geschikte plek voor deze cliënt, maar ook om met elkaar te 
kijken hoe we dit konden gaan regelen. De zorgconferentie heeft nog niet direct geleid tot een 
nieuwe plek, maar heeft wel weer gezorgd voor nieuwe inzichten en een volgend plan. Hier zijn we 
dan ook meteen mee aan de slag gegaan! To be continued! 



Jouw casus bespreken? 
Heb jij ook een casus die onoplosbaar lijkt? Wij denken graag met je mee! Dit zijn onze 
(contact)gegevens:  

E-mail: info@beveiligdebedden.nl  
Website: www.beveiligdebedden.nl  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/landelijk-co%C3%B6rdinatiepunt-beveiligde-bedden 

 


