
 
 

De Levensloopaanpak  
 

Wat is de Levensloopaanpak (Ketenveldnorm)? 

De Levensloopaanpak kenmerkt zich door langdurige continuïteit van intensieve 

ondersteuning en zorg. Professionals die bij de geïncludeerde persoon en hun 

naasten betrokken zijn, blijven zo lang dat nodig is. Daarnaast is het makkelijk op- 

en afschalen naar zwaardere of lichtere vormen van ondersteuning en zorg, ook in 

het sociaal domein. De Levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort 

ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden).  

 

De geïncludeerde persoon wordt begeleid totdat hij/zij 2 jaar stabiel is.  

 

Voor wie is de Levensloopaanpak? 

Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als 

gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking 

en/of niet aangeboren hersenletsel:  

o er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een 

aantoonbaar (hoog) risico op dit gedrag; 

o er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) 

problematiek;  

o er is behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; 

bij voorkeur ambulant;  

o er is/was sprake van een rechterlijke machtiging (Wvz), zorgmachtiging of 

strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag;  

o er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, 

passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van 

het gevaarlijke gedrag.  

 

Hoe kan ik iemand aanmelden? Wat gebeurt er dan?  

Je kan een persoon aanmelden bij de procesregisseur van 

het Zorg & Veiligheidshuis. De procesregisseur voert een 

eerste toets uit en vult dan de casus aan met informatie 

van verschillende betrokken partijen (denk aan politie en 

zorgaanbieders). Tijdens een PGA1-overleg in het Zorg- & 

Veiligheidshuis wordt de casus besproken.  

 
1 PGA = Persoonsgerichte Aanpak 



  

Hierbij zijn veiligheidspartijen, zorgaanbieder, gemeente, procesregisseur, andere 

direct betrokkenen en de aanmelder bij aanwezig. Tevens sluit een 

levensloopcasemanager of regiebehandelaar van een levensloopaanbieder aan.  

 

In het PGA wordt bepaald:  

- Includeren → advies over aan welke ForFact betrokkene wordt gekoppeld. 

Dit is afhankelijk van de voorliggende problematiek en woonplaats.  

- Niet includeren → er wordt advies gegeven over de verschillende 

mogelijkheden voor betrokkene 

De procesregisseur stelt een bevestiging op. Vervolgens moet betrokkene 

toestemming geven voor de zorg.  

 

Wat betekent dit voor mijn organisatie?  

Als organisatie kan je zelf personen aanmelden die baat hebben bij de 

Levensloopaanpak. Tevens kan je deze personen informeren over de 

Levensloopaanpak en ondersteunen bij het verkrijgen van zijn/haar toestemming 

om mee te werken. Daarnaast kan je bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van 

een integraal trajectplan, indien de organisatie betrokken wordt.  

 

 

Toegevoegde waarde Levensloopaanpak: 

o Eén gezicht voor de cliënt  

o Continuïteit van betrokken partijen   

o Snel op/afschalen beveiligde intensieve zorg 

o Kortere lijnen en samen optrekken  

o Integraal werken  

o Gezamenlijk verantwoordelijk 

o Sneller over domeinen heen kunnen schakelen  
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