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https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ouderen-met-psychische-aandoeningen/organisatie-van-zorg
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http://www.nkop.nl/praktijk/meetinstrumenten/instrument/?instrument=20










https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ouderen-met-psychische-aandoeningen/zorg-voor-ouderen-met-psychische-aandoeningen/behandeling-begeleiding-en-terugvalpreventie/algemene-overwegingen-en-aanpassingen-van-psychologische-psychotherapeutische-interventies
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ouderen-met-psychische-aandoeningen/zorg-voor-ouderen-met-psychische-aandoeningen/behandeling-begeleiding-en-terugvalpreventie/algemene-overwegingen-en-aanpassingen-van-farmacologische-interventies
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ouderen-met-psychische-aandoeningen/organisatie-van-zorg
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/netwerk-levensvragen-ouderen.html














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


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








https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/vaktherapie












https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ouderen-met-psychische-aandoeningen/achtergronddocumenten/kosteneffectiviteit
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