
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit










https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/d2fc17e31057281d21cc1aaccad6306b.pdf
















https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/zorg-rondom-diversiteit


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/zorg-rondom-diversiteit
http://www.centreformentalhealth.org.uk/investing-in-children-report


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/borging-en-implementatie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/zorg-rondom-diversiteit
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/4-organisatie-van-zorg


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/samenstelling-werkgroep




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/inleiding/algemeen




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/inleiding/doelgroep
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/herstelondersteuning
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/literatuurverantwoording
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/samenstelling-werkgroep


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/zorg-rondom-diversiteit
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/4-organisatie-van-zorg


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/samenstelling-werkgroep
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/2-patientenperspectief/2-2-kwaliteitscriteria-vanuit-patientenperspectief
http://www.platformggz.nl/lpggz/download/common/kwaliteitscriteria-ggz-9-7-2015-definitief.pdf




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek










https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/inleiding


http://www.ggzmigrantenjeugd.nl


http://www.loketgezondleven.nl
http://www.intercultureelvakmanschap.nl
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/goede-voorbeelden
http://www.loketgezondleven.nl
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/organisatie-van-zorg/competenties


http://www.kis.nl/publicatie/samenwerking]tussen formele en informele opvoedondersteuning






https://www.dsm-5.nl/documenten/artikel/13/Cultural-Formulation-Interview














https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief


https://www.audit-diversiteit.nl
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/organisatie-van-zorg/competenties


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/goede-voorbeelden




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/goede-voorbeelden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2008/08/13/wanneer-laten-tolken-veldnormen-voor-de-inzet-van-tolken-in-de-gezondheidszorg
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief










https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/zorg-rondom-diversiteit/behandeling-en-begeleiding/optimalisering-van-behandeleffectiviteit
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/patientenperspectief
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/organisatie-van-zorg-voor-kind-en-jongere
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/organisatie-van-zorg/kosteneffectiviteit-en-doelmatige-zorg
















https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/verdiepen/begrippen-2/professionele-standaard.htm 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2019-03-16/#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5_Artikel453
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=1&artikel=1&z=2019-04-01&g=2019-04-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9953.html 


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-2019-t-m-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-2019-2022




https://www.volgjezorg.nl/




https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Q&Awachttijden_2019_KORT_definitief.pdf




https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/05/23/actieplan-ontregel-de-zorg
https://www.vippggz.nl/


https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2016/inventarisatie-diversiteit-in-de-ggz






https://www.lhv.nl/uw-beroep/aanbod/bijzondere-patientengroepen/patienten-achterstandswijken


https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/goede-voorbeelden




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/literatuurverantwoording
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/achtergronddocumenten/samenstelling-werkgroep






http://www.mind-spring.org
http://www.mind-spring.org/junior


















http://www.yucelmethode.nl/team
http://www.yucelmethode.nl/onderzoek

























	Inhoudsopgave
	1. Introductie
	1.1 Introductie

	2. Samenvatting
	2.1 Samenvatting
	2.1.1 Het onderwerp van de module
	2.1.2 Patiëntenperspectief
	2.1.3 Kernelementen van goede zorg
	2.1.4 Organisatie van zorg


	3. 1. Inleiding
	3.1 1.1 Algemeen
	3.2 1.2 Doelstelling
	3.3 1.3 Doelgroep
	3.4 1.4 Uitgangspunten
	3.4.1 Algemeen
	3.4.2 Specifiek

	3.5 1.5 Betrokken organisaties
	3.6 1.6 Leeswijzer

	4. 2. Patiëntenperspectief
	4.1 2.1 Wensen en ervaringen van patiënten
	4.2 2.2 Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief
	4.2.1 Focus van zorg
	4.2.2 Vorm van zorg
	4.2.3 Inhoud van zorg
	4.2.4 Eisen aan zorg


	5. 3. Zorg rondom diversiteit
	5.1 3.1 Inleiding
	5.2 3.2 Vroege onderkenning en preventie
	5.3 3.3 Diagnostiek
	5.4 3.4 Monitoring
	5.5 3.5 Behandeling en begeleiding
	5.5.1 Effectiviteit van zorg
	5.5.2 Optimalisering van behandeleffectiviteit
	5.5.3 Naar een cultuursensitieve behandeling

	5.6 3.6 Herstel, participatie en re-integratie

	6. 4. Organisatie van zorg
	6.1 4.1 Betrokken zorgverleners
	6.2 4.2 Samenwerking
	6.3 4.3 Competenties
	6.4 4.4 Kwaliteitsbeleid
	6.5 4.5 Kosteneffectiviteit en doelmatige zorg
	6.6 4.6 Financiering
	6.6.1 Algemeen
	6.6.2 Specifiek


	7. 5. Kwaliteitsindicatoren
	7.1 5. Kwaliteitsindicatoren

	8. 6. Implementatieplan
	8.1 Kwaliteitsstandaarden
	8.2 Gebruik van kwaliteitsstandaarden
	8.2.1 Monitoring van de implementatie

	8.3 Bestaande praktijk en vernieuwingen
	8.4 Bestaande afspraken
	8.5 Algemene implementatie thema's
	8.5.1 Bewustwording en kennisdeling
	8.5.2 Samenwerking
	8.5.3 Capaciteit
	8.5.4 Behandelaanbod
	8.5.5 Financiering
	8.5.6 ICT

	8.6 Specifieke implementatie thema's
	8.6.1 Inleiding
	8.6.2 Bewustwording en kennisdeling
	8.6.3 Toegankelijkheid van zorg
	8.6.4 Samenwerking
	8.6.5 Capaciteit
	8.6.6 Behandelaanbod
	8.6.7 Financiering
	8.6.8 Monitoring en evaluatie


	9. 7. Achtergronddocumenten
	9.1 Literatuurverantwoording
	9.2 Goede voorbeelden
	9.3 Cultural Formulation Interview (CFI)
	9.4 Samenstelling werkgroep
	9.5 Borging en implementatie
	9.6 Referenties


