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Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie:

‘Extra impuls voor kwaliteit
Voortbordurend op het Bestuurlijk Akkoord
toekomst ggz 2013-2017, presenteerde een
aantal landelijke organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg in november 2015 de
‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Hiermee wordt richting gegeven
aan de ontwikkeling van de geestelijke
gezondheidszorg in de komende jaren. Een
richting die ook vanuit GGz Breburg van
harte ondersteund wordt.

die professionals, patiënten en hun naasten
helpen om samen beslissingen te nemen
over de best passende behandeling. We
werken aan een cultuur waarin de patiënt de
regie voert, er aandacht is voor kwaliteit en
doelmatigheid, ieders verantwoordelijkheden
via het kwaliteitsstatuut goed zijn vastgelegd en
nieuwe methoden en technieken snel worden
geïntroduceerd.

Bestuurlijk akkoord

De Agenda is opgesteld langs enkele inhoude
lijke lijnen die vertaald zijn in tien actiepunten
voor de betrokken organisaties. Duidelijk is
welke landelijke organisatie het voortouw
neemt bij een bepaald actiepunt.
De inhoudelijke lijnen zijn:
1. De patiënt voert regie
2. Inzet op kwaliteit en doelmatigheid
3. Duurzame en herkenbare bekostiging
4. Wetenschappelijk onderzoek

Met het bestuurlijk akkoord ’13-’17 werd een
belangrijke nieuwe weg ingeslagen, waarin
de patiënt en zijn of haar herstel en ontwikke
ling centraal staan en de zorg zoveel mogelijk
in de eigen omgeving wordt georganiseerd.
Belangrijke ambities uit dit akkoord waren
ambulantisering, opbouw van de basis ggz,
veilige zorg en het terugdringen van dwang
en drang. Ambities die door GGz Breburg
omgezet zijn in concrete resultaten (zie ook
het interview met de Raad van Bestuur over 10
jaar GGz Breburg).
Ongetwijfeld gaan we die ook terugzien in de
nieuwe strategische koers, waarvoor nu de
voorbereidingen getroffen worden.

Regie bij patiënt
In de Agenda ggz blijven deze ambities
richtinggevend. De Agenda richt zich nadruk
kelijk op de acties die nog in gang gezet
moeten worden (of een extra impuls kunnen
gebruiken) om gepast gebruik en transparan
tie te realiseren. We richten ons de komende
jaren op het ontwikkelen van instrumenten

Inhoudelijke lijnen

Hoofdpunten
De hoofdpunten in de Agenda zijn:
1. Versterking van de positie van patiënten
en hun naasten (en hun organisaties) met
betrekking tot gezamenlijke besluitvorming,
gepersonaliseerde zorg, zelfmanagement
en antistigma.
2. Ontwikkeling en implementatie van een
model kwaliteitsstatuut op basis van het
advies van de commissie Meurs en de
aanbieding aan het Zorginstituut.
3. De doorontwikkeling van uitkomstmeting
en de oplevering van een beperkte set aan
(wettelijk) verplicht aan te leveren uitkomst

4.

5.

6.
7.

indicatoren (o.a. ROM) voor ondersteuning
gepast gebruik/effectiviteit en criteria voor
op- en afschalen inclusief intervisie en
supervisie.
De doorontwikkeling van de productstruc
tuur curatieve ggz op basis van het Engelse
model. In dit model bepaalt men de bekos
tiging via een vragenlijst die de mate van
zorgbenutting vaststelt.
De ontwikkeling van sturingsinformatie voor
patiënten, familie, zorgverleners, zorgaan
bieders en verzekeraars op basis van een
beperkte set uitkomstindicatoren in relatie
tot het ROM- proces en zorgstandaarden,
op te leveren in een keuze-ondersteunende
website voor patiënten.
Investering in preventie en vroege interventie.
De ontwikkeling en periodieke aanpassing
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en regie bij patiënt’
‘De patiënt staat centraal
en de zorg wordt zoveel
mogelijk in de eigen
omgeving georganiseerd’
van zorgstandaarden (inclusief shared
decisionmaking) volgens de normen van
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.
8. Verbetering van de samenwerking tussen
huisartsenzorg, POH-ggz en genera
listische basis ggz, maar ook met de
Wmo, beschermd wonen, begeleiding,
maatschappelijke opvang en jeugdhulp.
9. De instelling van een structureel weten
schappelijk onderzoeksprogramma en
samenhangend kennisbeleid.
10.Last but not least, het weghalen en
terugdringen van administratieve lasten.

Tevreden
Guus van Weelden geeft aan dat de
raad van bestuur erg tevreden is met de
gezamenlijke vaststelling van deze agenda.

“Misschien lijken het niet allemaal nieuwe
thema’s, dat zijn het ook niet. Dat neemt
niet weg dat ze erg belangrijk zijn. Enerzijds
vanwege het feit dat deze agendapunten
nu door invloedrijke landelijke organisaties
samen zijn vastgesteld en gepresenteerd.
Anderzijds omdat, als je de ontwikkeling
van GGz Breburg de laatste jaren hebt
gevolgd, je ziet dat wij hierin al een flink
aantal stappen gemaakt hebben en aan
het maken zijn. We spelen graag een rol in
de discussies hierover, maar we weten ook
dat we het niet alleen kunnen. Voor ons is
dit een uitstekende steun in de rug voor de
doorontwikkeling van GGz Breburg, zowel
inhoudelijk als organisatorisch.”

De Agenda ggz is opgesteld door
de volgende organisaties:
Landelijk Platform GGz, Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie, GGZ
Nederland, Landelijke Vereniging van
Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Nederlands Instituut
van Psychologen, InEen organiseert
de eerste lijn, Platform Meerggz,
Landelijke Huisartsen Vereniging,
Beroepsvereniging van zorgprofessionals en de federatie van psychologen,
psychotherapeuten en pedagogen.
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