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De zorg voor mensen die vanwege hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking 

en/of hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, moet beter. Dit is 

belangrijk voor de individuele patiënt, maar ook voor de veiligheid van de samenleving. De 

verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden trekken hier samen in op. Deze 

nieuwsbrief informeert je over de inhoud en de voortgang van deze samenwerking.  

 

21 mei: Bestuurlijk Overleg 
Op 21 mei 2021 was er een Bestuurlijk Overleg. Aan ons de taak om te presenteren welke informatie 

wij in de afgelopen 2 maanden hadden opgehaald. En gelukkig was dit al behoorlijk wat. Zo was 

bijvoorbeeld nooit goed inzichtelijk hoeveel beveiligde bedden wij eigenlijk hebben in Nederland. Het 

is ons, uiteraard samen met alle zorgaanbieders, gelukt om dit boven water te krijgen. Dus 

complimenten en grote dank aan de zorgaanbieders, want zonder hen was dit natuurlijk niet 

mogelijk! 

We zijn onze presentatie gestart met ons nieuwe filmpje. Zo kreeg iedereen een goed beeld wat het 

Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden en het Dashboard allemaal doet en wat we voor andere 

kunnen betekenen. Daarna hebben we onze verzamelde data laten zien en geduid. We hebben wat 

vertelt over de capaciteit, de wachtlijstomvang, wachtlijstduur, niet gelukte aanmeldingen en het 

aantal lege bedden. Aan het einde hebben we ook nog kort iets verteld over ‘verkeerde bedden’. 

Voor wie die term niet kent: het gaat hier om cliënten die niet meer op de goede plek zitten. Ze zijn 

uitbehandeld en de zorgaanbieder zoekt al meer dan 6 maanden naar een vervolg behandelplek dan 

wel een woonplek. 

Tot slot was er nog een mogelijkheid om vragen te stellen, maar die waren er bijna niet. Men is erg 

enthousiast! En wij ook nog steeds! 

 

Ook nieuwsgierig naar ons filmpje? Bekijk het op YouTube: https://youtu.be/vvMAU8Xm4Lw 

https://youtu.be/vvMAU8Xm4Lw


 

Financiële rapportage, help mee! 
Op dit moment zijn we ook druk bezig met de financiële rapportage. We hebben hiervoor alle 

managers/directeuren die beveiligde bedden aanbieden een mail gestuurd met een link naar google 

forms. Daar vragen we een aantal gegevens uit om de bedbezetting in het eerste kwartaal van 2020 

af te kunnen zetten tegen die van 2021. Jammer genoeg hebben we op dit moment nog niet van 

iedereen een reactie. Daarom nogmaals de oproep om het formulier in te vullen. Je kunt de 

informatie anoniem aanleveren. Hoe meer reacties we hebben, hoe beter we een beeld kunnen 

geven over de bedbezetting in het eerste kwartaal van 2020 afgezet tegen die van 2021. Onze dank is 

groot! 

 

14 tot en met 18 juni – De week van Straf met Zorg 
Tijdens de landelijke Straf met Zorg-week liet het Openbaar Ministerie zien hoe belangrijk het is om 

te straffen met zorg. Daders krijgen een passende straf, we doen recht aan slachtoffers én we 

voorkomen zoveel mogelijk herhaling van crimineel gedrag. Het OM werkt hierin samen met partners 

als Politie, Reclassering, Kinderbescherming en Veilig Thuis. Ook voor ons is dit natuurlijk een 

belangrijk thema. Sophie Koek heeft voor deze themaweek een interview gegeven. Hierin heeft ze 

uitgelegd wat we doen en wat we bijvoorbeeld voor de OVJ’s kunnen betekenen. Je leest dit 

interview in de tiende editie van Straf met Zorg: https://om.foleon.com/my-first-group/nieuwsbrief-

straf-met-zorg-tiende-editie/5-vragen-aan/ 

 

Wist je dat…. 
…. we een optie gereserveerde bedden gaan toevoegen aan het dashboard? 

Niet alleen zorgaanbieders met beveiligde bedden maar ook raadplegers van het dashboard hebben 

ons hier regelmatig om gevraagd. We hebben deze optie met meerdere partijen besproken en 

iedereen kon zich hier in vinden. Hou onze website in de gaten, we laten weten als de optie te 

gebruiken is. 

….. we bijna aan het maximaal accounts zitten voor CAPDASH? 

We kunnen dus wel zeggen dat er heel veel interesse is in het Dashboard. En dat vinden wij alleen 

maar leuk! 

….. onze naam is genoemd in een artikel in het NRC en er zeer binnenkort een achtergrondgesprek 

plaatsvindt voor een mogelijk groter artikel in het NRC? 

Dat juichen wij natuurlijk ook toe, want het is heel belangrijk dat het onderwerp beveiligde zorg goed 

besproken wordt. 

 

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 
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