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1 Algemeen onderhoudsplan 

1.1 Naam standaard 

Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere. 
 

1.2 Autorisatie datum 

6 februari 2018. 
 

1.3 Eigenaar  

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. 
 

1.4 Betrokken partijen bij de ontwikkeling 

 LPGGz 

 NVvP  

 NIP  

 LVVP  

 NHG  

 LHV  

 InEen  

 NVP  

 NVGzP  

 FVB  

 GGZ Nederland  

 Meer GGz  

 Zorgverzekeraars Nederland  

 P3NL 

 AJN 

 V&VN 

 U2Bheard! 

 PO-raad 

 Marant 

 Gemeente Groningen 
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1.5 Werkwijze 

De kwaliteitsstandaarden, waarvan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, de eigenaar is worden periodiek 
beoordeeld of aanpassing c.q. uitbreiding is geboden. Vanaf de opleverdatum zal er ieder jaar een beoordeling 
plaatsvinden, waarbij er elke drie jaar een volledige revisie start. Voor de doorontwikkeling zal een tijd van 
maximaal 12 maanden worden genomen. Hierdoor is er elke 4 jaar voor elke kwaliteitsstandaard een herziene 
versie. Daarnaast zullen er ieder jaar kleine aanpassingen worden verwerkt. De standaarden blijven hierdoor 
continue actueel.  
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2 Ter overweging voor de eerste 

herziene versie 

 Denk na over extra aandacht voor de LVB doelgroep. Werken met kinderen met een LVB en psychische 
klachten vergt aanvullende en andere capaciteiten dan werken met kinderen met psychische klachten 
zonder een LVB. De verbinding met de generieke module LVB en psychische klachten, die op moment van 
schrijven nog niet afgerond is, kan hier in helpen.  

 Vanaf 1 januari 2018 verandert de financiering van de jeugd-ggz (de DBC-systematiek over in drie standaard 
werkwijzen, de uitvoeringsvarianten.). Ook worden de termen generalistische en specialistische ggz vanaf 
2018 niet meer gebruikt door de gemeenten. Nieuwe terminologie is nodig en/of moet overgenomen worden.  

 Verlengde jeugdhulp: op dit moment is niet helder onder welke condities dit kan plaatsvinden. Indien 
mogelijk moet er aandacht besteed worden aan situaties waarin verlengde jeugdhulp mogelijk is nadat een 
kind volwassen is geworden. 

 Aangezien het gaat om samenwerking met partijen die geen hulpverlener zijn, is het raadzaam om ook in de 
module aan te geven dat daarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot het delen van persoonsgegevens 
bijzondere aandacht vergt in dit soort situaties zie de nieuwe app www.jeugdconnect.nl/privacy (van 
beroepsverenigingen, branches en gemeenten). Op 6 november is het deel voor hulpverleners gereed. 
Toezegging: opmerking meenemen in eerste revisie standaard.  
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