Nederland

Aan het ministerie van Veiligheid en Justitie
Ter attentie van de Staatssecretaris,
de heer Mr. F. Teeven
postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum: 24 mie 2012

Kenmerk: 057-dir/mdv-600.12

Betreft: inwerkingtreden NODO procedure

Contactpersoon: dhr. J. Doosje

Geachte heer Teeven,

Op 19 maart 2012 heeft u GGD Nederland gevraagd de implementatiebegeleiding van de
NODO-procedure ter hand te nemen.
Ons voorstel voor de implementatiebegeleiding omvat het aanstellen van een tijdelijke
projectcoördinator in elke beoogde NODO-regio, welke de benodigde afspraken tot stand
brengt tussen de verschillende betrokkenen in de regio. Tevens wordt een landelijke
coördinator aangesteld die de voortgang en de afstemming bewaakt tussen de landelijk
betrokken partijen als het Ministerie van Veiligheid en Justitie, stichting LOOK,
koepelorganisaties, opleidingsinstituten en relevantie medische beroepsorganisaties.
Inmiddels is een start gemaakt met de implementatiebegeleiding van de NODO-procedure.
Er is een stuurgroep ingericht en is de eerste bijeenkomst geweest. Tevens worden
momenteel regionale coördinatoren geworven en worden verdere werkafspraken gemaakt.

In uw brief van 19 maart jongstleden maakt u drie opmerkingen over externe
afhankelijkheden en randvoorwaarden. Op deze opmerkingen wil ik graag in deze brief
ingaan.
1)

U stelt dat wij rekening dienen te houden met de landelijke inwerkingtreding van de

wetsartikelen bij de ondersteuning en begeleiding van de implementatie. In dit verband wil ik
u informeren dat het veld een gefaseerde invoering van de NODO-procedure prefereert. Dit
betekent dat eerst in één enkele of twee regio’s gestart wordt met de implementatie en dat
daarna, onder andere met gebruikmaking van de opgedane ervaring, de implementatie van
de NODO-procedure in de overige regio’s zou plaatsvinden. Graag ontvang ik van het
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Ministerie van Veiligheid en Justitie een bericht of deze gefaseerde invoering mogelijk is.
Onze planning gaat nu uit van start in twee proefregio’s per september 2012. Na evaluatie
zal de procedure in de overige regio’s plaatsvinden. Wij gaan er van uit dat de gefaseerde
invoering past bij het inwerking treden van de wetsartikelen.
2)

U geeft aan dat het ongewis is hoe snel u met de ziekenhuizen en de VNG tot

overeenstemming kunt komen over de randvoorwaarden en dat dat van invloed is op de
tijdsplanning van dit project. Dit lijkt ons inderdaad een aandachtspunt. Het zal in de praktijk
lastig zijn concrete afspraken te maken in de regio’s met de betrokkenen als er nog geen
heldere afspraken met de ziekenhuizen en de VNG zijn. Dit betekent dat de planning
genoemd bij het eerste aandachtspunt mogelijk nog verschuift. Vooralsnog gaan wij uit van
de NODO-procedure zoals deze met alle betrokken partijen is afgesproken tijdens de
bestuurlijke bijeenkomst op 22 februari eerder dit jaar. Dit betekent vijf regio’s met vijf
NODO-centra. Als daar van afgeweken wordt zal de NODO-procedure herzien moeten worden
op de consequenties.
3)

Onderdeel van het project is afstemming met TNO en Universiteit Twente. Naast de

te maken afspraken met deze partijen en de andere betrokkenen bij de NODO-procedure,
lijkt het ons goed als er door het Ministerie van V&J een opdracht wordt verstrekt om over
een periode van twee jaar na de inwerkingtreding van de NODO-procedure een evaluatie
naar de resultaten en werkwijze te laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten kan worden
bepaald op welke wijze de NODO-procedure moet worden bijgesteld.
Opleiding
Het NFI heeft de opdracht gekregen het onderwijs te organiseren samen met de
beroepsgroepen. Voor een goede training is afstemming met de veldpartijen van groot
belang. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt en dit proces kost tijd. De eerste
onderwijsdag zal voor de zomer in juni 2012 kunnen worden aangeboden, de tweede
onderwijsdag kan in september 2012 worden aangeboden. De werving van artsen die
worden belast met de uitvoering van de procedure zal in samenwerking met FMG en NVK in
gang worden gezet. Het blijkt dat vanwege onduidelijkheid rond financiering van de NODO
procedure en de terugkerende discussie over aspecten van de NODO-procedure (zoals het
aantal NODO-centra) de toestemming tot deelname aan de opleiding bemoeilijkt. Wij pleiten
er voor dat voordat de eerste training plaatsvindt in ieder geval over de twee genoemde
aspecten helderheid moet bestaan.
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Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 22 februari j.l. heeft u aangegeven er naar te streven
de NODO-procedure op 1 juli 2012 inwerking te laten treden. Echter gegeven bovenstaande
onderbouwing wil ik u verzoeken de invoering van de NODO-procedure te verschuiven naar 1
oktober 2012. Graag ontvangen wij van u op korte termijn een reactie.

Hooga htend,

L.F.L. ries,
directeur

