We slaan de bladzijde om, tijd voor de volgende fase!
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Goed nieuws: we mogen door! Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden (LCBB) en het
dashboard voor de beveiligde zorg CAPDASH hebben hun meerwaarde ruimschoots bewezen. In
het Bestuurlijk Overleg van eind oktober is onze evaluatie besproken. De conclusie was: doorgaan!
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Dienst Justitiële Inrichtingen stellen dat er
niet eerder zo veel gedetailleerde informatie over het aanbod en de beschikbaarheid van beveiligde
zorg is verzameld. We hebben landelijk in kaart gebracht hoeveel bedden er zijn, op welk
beveiligingsniveau deze bedden worden aangeboden, in welke regio deze bedden staan en welk
zorgaanbod beschikbaar is. Dit is een prestatie, zeker in vergelijking met pogingen hiertoe uit het
verleden en in andere sectoren, zoals de acute zorg. Het dashboard is geen doel op zich, maar wel
een onmisbaar middel gebleken om knelpunten te identificeren en grip op de capaciteit te krijgen.
Nog verder verbeteren
Nu het vervolg van het project zeker is, staan er verschillende acties op de rol. Het LCBB gaat het
dashboard verder verbeteren, zodat bijvoorbeeld extra uitvragen niet meer nodig zijn. Waar mogelijk
gaan we de effectiviteit vergroten en de administratieve lasten verminderen. De bedden op
beveiligingsniveau 4 (de tbs) verdwijnen daarom uit het dashboard. Ook gaat het LCBB nog een
verdiepingsslag maken op de opgehaalde informatie. Deze informatie is dan nog beter bruikbaar
voor de besluitvorming over de beveiligde zorg en het beter inrichten van het landelijk zorgaanbod.
Het LCBB werkt ook aan een plan voor de volgende fase van haar bestaan. Met de opgedane kennis
gaan we aanvullend op het Convenant Capaciteit beveiligde Bedden van 6 november vorig jaar
afspraken maken.
Samen knelpunten oppakken
Zorgaanbieders, financiers en beleidsmakers gaan de knelpunten uit de evaluatie samen oppakken.
Denk bijvoorbeeld aan de gebrekkige doorstroom naar de reguliere zorg en de druk op de voordeur
van de klinieken. Het LCBB faciliteert dit.

Kwartiermaker zwaait af
Het opleveren van de evaluatie en het besluit om door te gaan met het project, betekenen wel het
einde van mijn rol als kwartiermaker. Er staat een mooi fundament om op verder te bouwen. Ik wens
Diana en Sanne veel succes in deze boeiende fase, waar het er op aan komt en waar oplossingen
gezocht moeten worden. Zij gaan hun rol als bemiddelaar bij ingewikkelde casuïstiek verder brengen.
Met name in geval een strafrechtelijke titel ontbreekt en er een hoop aan de hand is, laten zij hun
meerwaarde zien. Ik heb gemerkt dat hier duidelijk behoefte aan is.
Vol vertrouwen zwaai ik af. Met nog een laatste oproep. Houd het simpel en realiseer je dat alle
betrokkenen een gezamenlijke opdracht hebben: goede toegang tot beveiligde zorg voor hen die dat
in deze fase in hun leven nodig hebben.
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