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Wat zijn kwaliteitsstandaarden?

• Beschrijven wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt

• Evidence-based , practice-based, experience based

• Door patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars

Presenter
Presentation Notes
Kwaliteitsstandaarden beschrijven in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt. Gebaseerd op 3 bronnen:  wetenschappelijke kennis (evidence based), praktijkkennis (practice-based) en de voorkeuren en ervaringen van patiënten en naasten (experience based)Echt gemaakt door en voor het veld. 



2 varianten

• Zorgstandaarden: Wat is goede zorg voor welke patiënt?
• Gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijnen

• Generieke modules: Relevant voor meer psychische aandoeningen

Presenter
Presentation Notes
Zorgstandaarden: Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm, de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen in de brede ggz inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.Generieke modules: Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.Richtlijnen: Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.Verschil zorgstandaard en richtlijn: Richtlijnen beschrijven inhoudelijk hoe je de therapie inzet: welke behandeling pas je onder welke condities toe, hoeveel sessies zijn nodig, et cetera. De zorgstandaard vertelt waar de zorg minimaal aan moet voldoen, inclusief onderdelen van de richtlijn en de organisatie van zorg. De zorgstandaard gaat uit van de patient journey. Met de ontwikkeling van zorgstandaarden bieden we context bij een richtlijn, waardoor deze beter kan worden toegepast. Bovendien zorgen standaarden ervoor dat patiënten, professionals en verzekeraars allemaal dezelfde informatie hebben over de zorg (in tegenstelling tot de richtlijnen). Daar waar nodig of verhelderend kan een zorgstandaard verwijzen naar relevante richtlijnen. De opstellers van een zorgstandaard baseren zich op bestaande richtlijnen, maar bij onderdelen waarvoor geen richtlijn beschikbaar is, maken zij hun eigen keuze. Zo kunnen de zorgstandaard en de bijpassende richtlijnen een integrale eenheid vormen, die de zorgverlener in staat stelt kennis te nemen van de beoogde inhoud en de organisatie van het zorgproces én vervolgens de praktische toepassing daarvan te beoordelen. 



Zorgstandaarden

• Zijn hulpmiddel bij het maken van keuzes in behandeling

• Maken inzichtelijk wat partijen van zorgtraject kunnen verwachten

• Dragen bij aan goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg

Presenter
Presentation Notes
Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat kwaliteitsstandaarden geen wetten of dwingende voorschriften zijn die tot standaardzorg zouden leiden. Het zijn praktijkgerichte documenten die de basis vormen voor matched care en gepersonaliseerd zorg. De hulpverlener behoudt zijn/haar professionele autonomie. In de dagelijkse praktijk bieden kwaliteitsstandaarden zowel zorgverleners als patiënten en naasten houvast. Zorgverleners kunnen op basis van de standaard de kwaliteit van hun beroepsmatig handelen (verder) vergroten.Voor patiënten en hun naasten is een standaard (via de patiëntenversie) behulpzaam bij het maken van de voor hen juiste keuzes. Uiteindelijk bepalen patiënt (en naasten) en zorgverlener gezamenlijk wat in het individuele geval de beste behandeling en/of ondersteuning is.



Hoe ontwikkeld?

• Werkgroepen van zorgverleners, patiënten, naasten, aanbieders en 

financiers

• Ervaringsdeskundigen betrokken via Mind

• Alliantie Kwaliteit in de GGZ (AKWA): opdrachtgever en facilitator



Gerealiseerd
• 12 zorgstandaarden

• 22 generieke modules

• 1 multidisciplinaire richtlijn

• Nog 10 in ontwikkeling

• Dekken 80% van de meest voorkomende psychiatrische 

aandoeningen

• Ingediend bij Register Zorginstituut Nederland

Presenter
Presentation Notes
Deze zorgstandaarden, generieke modules en richtlijn zijn te vinden op www.ggzstandaarden.nl (zie ook volgende sheet)Deze standaarden zijn nog in ontwikkeling:Generieke module DiversiteitGenerieke module Dwang en drangGenerieke module Generalistische diagnostiek en behandeling in de GB GGZGenerieke module Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-ggzGenerieke module PsychotherapieZorgstandaard ADHDZorgstandaard Dissociatieve stoornissenZorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissenZorgstandaard Seksuele disfunctiesZorgstandaard Trauma en stressorgerelateerde stoornissen



Waar te vinden?

Online database 

www.ggzstandaarden.nl

Patiëntenversie

www.thuisarts.nl

Presenter
Presentation Notes
www.ggzstandaarden.nl geeft informatie over onder meer de behandelmogelijkheden zoals deze in de zorgstandaarden, de bijbehorende generieke modules en richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar of linkt naar de betreffende paragraaf.De database biedt daarnaast de mogelijkheid om binnen het geheel van standaarden te zoeken. De zoekopdracht geeft resultaten uit de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.Ook is er van iedere standaard een samenvattingskaart beschikbaar op www.ggzstandaarden.nl. Deze samenvattingskaart geeft in een oogopslag de kern van de opgestelde standaard weer.(opm. voor presentator: dit wordt ook in het filmpje op de volgende sheet toegelicht)PatiëntenvoorlichtingDe informatie uit de standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen.Door bij Thuisarts.nl aan te sluiten, weten patiënten en hun naasten wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning. Dit draagt bovendien bij aan gezamenlijke besluitvorming in het zorgproces.

http://www.ggzstandaarden.nl
http://www.thuisarts.nl


In de praktijk: implementatie

• Casusboek

• Werkenmetggzstandaarden.nl: e-learnings, ontwikkeld door o.a. 

RINO groep

• Beslistools

• Samenwerking met onderwijs 

Presenter
Presentation Notes
Hoe kunnen we zorgen dat de kwaliteitsstandaarden hun weg vinden naar de praktijk?  Hiervoor zijn en worden met veldpartijen diverse tools ontwikkeld.Er is een casusboek gemaakt waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd hoe de kwaliteitsstandaarden zijn te gebruiken. Het boek is tegen verzend- en handlingskosten te bestellen via uitgeverij De Tijdstroom.Op werkenmetggzstandaarden.nl staan e-learnings, oa ontwikkeld door de RINO Groep. Bijvoorbeeld voor de zorgstandaarden angststoornis en depressieve stoornissen.Ook zijn er beslistools in ontwikkeling. Er is onder andere een digitale beslistool bij de Zorgstandaard Psychose die helpt behandelaar en patiënt om te bepalen hoe zij de behandeling op persoonlijke kenmerken van de patiënt kunnen afstemmen. GGZ Ecademy is een initiatief van en voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals. Alle kwaliteitsstandaarden zijn in de leerproducten van GGZ Ecademy verankerd. www.ggzecademy.nlDaarnaast wordt gewerkt aan een implementatiestrategie voor onderwijs op MBO- en HBO-niveau aan verpleegkundigen, bredere aandacht in de opleiding/bij- en nascholing voor psychiaters, klinisch geriaters/specialisten ouderengeneeskunde en voor verpleegkundig specialisten.Veel instrumenten zijn nog in ontwikkeling. De komende jaren gaat akwa verder werken aan implementatie. Dit gebeurt altijd in samenwerking met het veld. 



Knelpunten

• Doorverwijzen van ene echelon naar andere

• Doorverwijzen van ene instelling naar andere

• Continuïteit van zorg (spanningsveld tussen korte DBC’s en lange 

behandeltrajecten)

• Chroniciteit en therapiersistentie 



Toekomst

- per 1 januari 2019 volledig operationeel

- Kerntaken: (door)ontwikkeling en ondersteuning van de 

implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties

- Regie blijft bij professionals en naasten

Presenter
Presentation Notes
Deze taken zijn in lijn met taken / doelstellingen NKO. Ook de werkwijze blijft in lijn van die  van NKO



Video: https://vimeo.com/260210895

Wat betekenen de zorgstandaarden in de praktijk van de professional?

https://vimeo.com/260210895
https://vimeo.com/219841522
https://vimeo.com/219841522


Patiëntenversie zorgstandaard Angst





3 belangrijke thema’s 

- Shared decision making

- Comorbiditeit

- Terugvalpreventie

Presenter
Presentation Notes
Deze taken zijn in lijn met taken / doelstellingen NKO. Ook de werkwijze blijft in lijn van die  van NKO



Vragen?


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

