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OPNAME BEVEILIGDE BEDDEN MOET 
BETER
Wij – als ondertekenaars van dit convenant – zijn van mening dat 
iedere persoon die zorg en ondersteuning via een opname in een 
beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe dient te 
krijgen. 

In dit kader merken we op dat opname van mensen – die ten gevolge 
van hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking en/of 
hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving 
vormen – op beveiligde bedden verbeterd kan en moet worden. 

Dit is allereerst belangrijk voor de individuele patiënt, maar zeker ook 
met het oog op de veiligheid van de samenleving als geheel. Hierbij 
ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle partijen, zowel bij 
de zorgaanbieders als bij de financiers van zorg, een 
verantwoordelijkheid die wij ook in gezamenlijkheid op ons nemen. 



COMMITMENT AAN AFSPRAKEN TEN BEHOEVE VAN 
‘DASBOARD BEVEILIGDE BEDDEN’

oHet dashboard beveiligde bedden tot stand te 
brengen, met ondersteuning van de Ministeries 
van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, en;

oVervolgens aan de hand van het dashboard 
de opnamecapaciteit van beveiligde bedden 
beter in kaart te brengen, zodat sneller inzicht 
ontstaat waar opname plaats kan vinden;

oSamen te werken op basis van vertrouwen en 
openheid, waarbij transparantie voorop staat 
en er een constante dialoog is met als doel om 
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de 
beveiligde zorg te verbeteren.



DEFINITIE – BEVEILIGDE BEDDEN

o Beveiligingsniveau 2,3,4. Waarbij de 
volgende specialismes worden onderscheiden:

o Verslavingskliniek (FVA of FVK)

o SGLVG+ (de Borg-instellingen)

o Psychiatrie (FPA, FPK of FPC)

o KIB of LIZ

o EVBG

o * Op termijn kan overwogen worden om ook de niveau 1 bedden mee te 
nemen. 

o * Afgesproken is om de Long Stay afdeling in Zeeland niet mee te nemen



WAT DOET HET LCBB

o Bemiddeling bij individuele casuïstiek

o Kenniscentrum over de beveiligde bedden in Nederland. 

o Analyses maken op de kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten en   
deze bestuurlijk agenderen. 



PROCES
1. De huidige praktijk van 

(professionele) 
indicatiestelling en opname 
wordt voortgezet. 

2. Wanneer een opname niet 
lukt binnen de reguliere 
samenwerkingsverbanden, 
dan wordt er opgeschaald 
naar regionaal niveau →
de levensloopaanbieder 
zoekt binnen zijn (boven) 
regionale 
samenwerkingsverbanden 
naar een opnameplek. 

3. Wanneer dat niet genoeg 
is, dan bemiddeling door 
Landelijke Coördinatiepunt 
Beveiligde Bedden
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HET DASHBOARD

Het dashboard kent 2 functionaliteiten

o Het dashboard geeft real-time inzicht in de capaciteit en ondersteunt zo het opnameproces van 
patiënten die beveiligde zorg nodig hebben.

o Het dashboard geeft inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in de beveiligde zorg en 
draagt op die manier bij aan het oplossen van de knelpunten rondom de beveiligde bedden.



DASHBOARD ONDERSTEUNT 
OPNAMEPROCES
Kenmerken:

o Het is géén plaatsingssysteem, maar ondersteunt opname- en plaatsingsproces 

o Het dashboard geeft ‘real time’ inzicht in de landelijke beschikbaarheid van beveiligde bedden

o Geen informatie over de financieringsgrond per bed in het dashboard

o Deze wordt wel periodiek opgeleverd door de zorgaanbieders

Inzicht aan: 

o Alle zorgaanbieders van beveiligde bedden op niveau 2,3,4

o Alle zorgaanbieders zonder beveiligde bedden, maar mét een opnamefunctie

o Het Forensische Plaatsingsloket

o Het zorgkantoor 

o Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde Bedden 



DASHBOARD



DASHBOARD



DASHBOARD



DASHBOARD



DASHBOARD



WELKE 
INFORMATIE 
HEBBEN WE NU
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HET AANTAL 
BEVEILIGDE 
BEDDEN IN 
NEDERLAND
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VERDELING VAN 
BEDDEN NAAR 
RECHTSREGIME
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AANTAL 
WACHTENDE OP 
EEN BEVEILIGD 
BED
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Wachtlijstomvang op 30-09-2021 per provincie



EVALUATIE EN VERVOLG

In oktober heeft er een evaluatie plaats gevonden! 

We gaan door!

Hiervoor zijn we nu nieuwe afspraken aan het maken met de 
convenantpartners. 



ONZE GEGEVENS

Meer weten?

Het je een vraag of suggestie? Wil je meer weten? 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


