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zorgstandaard –  
zorgprogramma 

	   
•  inhoud 
•  organisatie 
•  kwaliteit 

•  huisartsenzorg 
•  GB GGZ 
•  S GGZ 



 
van landelijke zorgstandaard 

-> 
regionaal/lokaal zorgprogramma 



 
ervaring project Netwerk Next  
 
 
standaard Depressie  
generieke module landelijke 
samenwerkingsafspraken GGZ 



 
5 stappen tot implementatie 
 
 
 



STAP 1 

inventariseer hoe de regio is 
georganiseerd 
 
•  huisartsenzorg 
•  GB GGZ 
•  S GGZ 



STAP 2 

organiseer  
REGIONAAL OVERLEG 
 
•  huisartsenzorg 
•  GB GGZ 
•  S GGZ 



STAP 3 

vertalen zorgstandaard in regionaal 
zorgprogramma 
 
•  inhoud 
•  organisatie 
•  kwaliteit 
 
 

 
 
 
	  



STAP 4 

vertalen regionaal zorgprogramma naar 
lokale afspraken 
 
•  inhoud 
•  organisatie 
•  kwaliteit 
 
 
 
	  



INHOUD 

•  diagnostiek 
•  monitoring  
•  individueel zorgplan 
•  behandeling 
•  consultatie 





ORGANISATIE 

•  regiebehandelaar 
•  communicatie met 

patiënt (sociale kaart) 
•  communicatie tussen 

professionals  

•  regie op 
samenwerkings-
afspraken  



KWALITEIT 

•  indicatoren 
•  registratie en meten 
•  deskundigheids-

bevordering 

•  PDCA-cyclus 



STAP 5 

borgen van afspraken…. 
 
 
 
monitoring vindt plaats op het niveau 
waarop de afspraak is gemaakt 
(regionaal cq lokaal) 
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CONSULTATIE 

 
 
	  
	  



Consultatieve Dienst  
Transparant Next 

Ronald Eschweiler, 
verslavingsarts KNMG	  

18	  



Traject Consultatieve Dienst 
Transparant Next 

•  huisarts/POH GGZ heeft vraag 
•  meldt casus aan bij secretariaat Transparant 

Next 
•  iam verwijzer wordt beoordeeld naar welke 

expert(s) à desbetreffende psychiater en/of 
verslavingsarts 

•  mogelijkheden: 
– consult verwijzer ßà expert à advies 
– consult patient ßà expert à diagnostiek en 

advies 



Wat is een verslavingsarts? 

•  veel omvattende problematiek: 
– verslaving 
– somatiek 
– psychiatrie 
– sociale context 
 

•  generalist met specifieke kennis over verslaving 
•  2007: Master in Addiction Medicine 
•  2013: Profielregistratie KNMG 
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Wat te verwachten van  
consultatie verslavingsarts 
•  diagnostiek van patiënt in zijn volledige context 
•  op indicatie: 

–  lichamelijk onderzoek 
–  lab onderzoek 
– verwijzing voor verder psychiatrische 

onderzoek 
•  conclusie en advies aan verwijzer èn aan patiënt 
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Conclusie 

•  volledig en onafhankelijk advies 
•  groot netwerk collega´s en instellingen 
•  kans op toename ziektebesef en –inzicht en 

mogelijk motivatie patiënt 
•  meer duidelijkheid verwijzer, maar kan ook 

verder met patiënt 
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