0 Dit is een kort analyse-instrument om te bepalen in welke mate uw centrum, instelling of team voldoet aan een zorgstandaard. De zorgstandaard wordt hier bedoeld als de verzamelnaam voor zorgstandaarden en generieke modules.
De vragenlijst is niet zorgstandaardspecifiek maar loopt alle hoofdpunten uit de zorgstandaarden langs.
Het is primair bedoeld om de eigen stand van zaken te bepalen en op grond daarvan te besluiten welke acties door uw centrum, team of instelling of door anderen moeten worden ondernomen. Het kan ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van een lerend team of een lerende
organisatie. U kunt het instrument bijvoorbeeld gebruiken om een zorgstandaard nog eens met elkaar door te nemen of u kunt op grond van de uitkomsten een gericht opleidingsplan maken.
Ook kan de analyse worden gebruikt om tussen teams binnen of buiten uw eigen instelling uit te wisselen over gemaakte keuzes, inhoudelijke invulling van de behandeling of over ervaren knelpunten en oplossingen.
Tot slot kunt u het instrument gebruiken voor periodieke evaluaties van uw behandelaanbod. Hierin schrijft dit instrument u niets voor maar hopelijk ondersteunt het u bij het implementeren van, en werken met de zorgstandaarden.

Welke zorgstandaard betreft het:

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden

Doelgroepen
Biedt uw instelling zorg en behandeling aan alle in de standaard/module genoemde doelgroepen?
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ja

nee

We hebben onvoldoende behandelaars

We hebben onvoldoende expertise voor
deze specifieke groep(en)

ja

nee

ja

nee

ja
ja

nee
nee

ja

nee

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

Heeft uw instelling de, in de zorgstandaard/generieke modules of in de daarin genoemde richtlijnen, aanbevolen psychosociale
behandelingen beschikbaar?

ja

nee

Wanneer uw instelling hiervan afwijkt: waarom is dat zo?

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

Heeft uw instelling de, in de zorgstandaard/generieke modules of in de daarin genoemde richtlijnen, aanbevolen
medicamenteuze behandelingen beschikbaar?

ja

nee

Wanneer uw instelling hiervan afwijkt: waarom is dat zo?

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

Wanneer uw instelling maar een deel van de doelgroepen bedient, welke bedient u?
Waarom is deze keuze gemaakt?

Voor de andere groepen is adequaat aanbod
in de regio

anders nl.:

Wanneer uw instelling maar een deel van de doelgroepen bedient, waar kunnen de niet bediende doelgroepen terecht?
Heeft uw instelling een actief verwijzingsbeleid of samenwerking met de aanbieders voor deze niet bediende doelgroepen?
Zo niet, waarom niet?
Diagnostiek
Voeren de behandelaars van uw instelling de diagnostiek uit volgens de zorgstandaard/generieke modules of de daarin genoemde
richtlijnen?
Wanneer zij hiervan afwijken: waarom is dat zo?
Heeft uw instelling voor de diagnostiek de juiste en voldoende professionals in huis?
Hebben de professionals de vereiste kennis?
Zo niet: welke kennis wordt gemist?
Behandeling
Heeft uw instelling de, in de zorgstandaard/generieke modules of in de daarin genoemde richtlijnen, aanbevolen
psychotherapeutische behandelingen beschikbaar?
Wanneer uw instelling hiervan afwijkt: waarom is dat zo?

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

anders nl.:

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

anders nl.:

anders nl.:

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

ja

nee

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

ja

nee

ja

nee

Zet u de module destigmatisering altijd in bij de behandeling ?

ja

nee

Waarom heeft uw instelling niet alle modules beschikbaar?

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

ja

nee

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

ja
Dit is een inhoudelijke keuze

nee
We hebben onvoldoende behandelaars

ja

nee

ja

nee

Dit is een inhoudelijke keuze

We hebben onvoldoende behandelaars

Heeft uw instelling geformaliseerd beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering?
Wanneer uw instelling geen geformaliseerd en actief beleid heeft, waarom niet?

ja

nee

Kunnen alle betrokken disciplines gebruik maken van actueel scholingsaanbod?
Wanneer dat niet het geval is, welke disciplines niet en waarom niet?

ja

nee

Vormen de zorgstandaarden belangrijke input voor het scholingsprogramma?
Op welke manier gebeurt dit?

ja

nee

Heeft uw instelling de, in de zorgstandaard/generieke modules of in de daarin genoemde richtlijnen, aanbevolen biologische
behandelingen beschikbaar?
Wanneer uw instelling hiervan afwijkt: waarom is dat zo?

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

anders nl.:

Is er in de behandeling ook een methodisch ingezette intensiteitsopbouw beschikbaar?
Als het niet beschikbaar is, waarom niet?
Generieke modules
Worden in uw instelling alle in de zorgstandaard genoemde generieke modules aangeboden in de behandeling?
Wanneer uw instelling niet alle generieke modules aanbiedt: welke ontbreken?
(besteed hierbij expliciet aandacht aan de eHealth modules)

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

anders nl.:
Nazorg en terugvalpreventie
Bieden de behandelaars van uw instelling, de in de zorgstandaard/generieke modules of in de daarin genoemde richtlijnen,
nazorg en terugvalpreventie aan?
Wanneer zij hiervan afwijken: waarom is dat zo?
Herstel
Heeft u ervaringsdeskundigen beschikbaar die ingezet kunnen worden bij de zorg voor deze groep patiënten?
Wanneer uw instelling voor deze zorgstandaard/generieke modules geen ervaringsdeskundigen inzet: waarom niet?
anders nl.:
Organisatie
Gebruikt u behandelevaluatie-instrumenten en zo ja, welke?

Werkt uw instelling rond deze groep patiënten samen (verwijzing, afstemming, informatie, deskundigheid etc.) in de keten met
andere (maatschappelijke) zorgverleners of instellingen?
Wanneer uw instelling dit niet doet, waarom niet?
anders nl.:

Wanneer dat niet geval is, waarom niet?

Onze behandelaars hebben hierin niet
voldoende expertise

Een goed functionerend netwerk ontbreekt

Zorgstandaard/Module:
Samengevat
Het aanbod voor deze doelgroep(en) voldoet in voldoende mate aan de zorgstandaard/generieke modules
De belangrijke knelpunten zijn:

ja

nee

Welke acties gaat uw instelling/team hierop nemen?

Welke acties wenst of verwacht uw instelling/team van anderen?
Welk opleidingsaanbod voor de verschillende disciplines zou (beter of ruimer) beschikbaar moeten komen?

Wilt u de samenvatting van de analyse delen met GGZ Nederland zodat we kunnen kijken of er thema’s zijn waarop we gezamenlijk kunnen optrekken?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen of verhogen van beschikbaarheid van opleidingen, het communiceren met zorgverzekeraars over belangrijke knelpunten of het verzamelen van suggesties voor de verbetering van de standaarden.
U kunt dan de samenvatting kopiëren en als apart bestandje sturen aan MvEs@ggznederland.nl
ja, op welke thema's denkt u dat gezamelijk optrekken zinvol is?
nee

