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1 Algemeen onderhoudsplan 

1.1 Naam standaard 

Generieke module Psychische klachten in de kindertijd. 
 

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 

 NJi 

 AJN 

 U2Bheard! 

 

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 vindt ieder jaar een beoordeling 
plaats, waarbij elke drie jaar een volledige revisie start. Voor de doorontwikkeling wordt een tijd van maximaal 12 
maanden genomen. Hierdoor is er voor elke kwaliteitsstandaard elke 4 jaar een herziene versie. Daarnaast 
worden er ieder jaar kleine aanpassingen gedaan. De standaarden blijven daardoor continu actueel. 
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2 Ter overweging voor de eerste 

herziene versie 

 Toevoegen een box over SOLK: ‘BOX psychische problemen bij lichamelijke klachten en chronische 
ziekten’. Het is bekend dat kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke aandoening meer risico lopen 
op het ontwikkelen van psychische problemen. Ook zijn psychische problemen vaak een onderdeel/oorzaak 
van somatisch onbegrepen lichamelijke klachten. In deze box kan bijvoorbeeld worden ingegaan op het 
belang van screening, psycho-educatie en psychologische interventie bij deze groepen, om bij de eerste 
groep kind en ouders te ondersteunen in een zo normaal mogelijke ontwikkeling en opvoeding. En bij de 
tweede groep ouders en kind mee te nemen in het ‘psychische spoor’ en overmedicalisering te voorkomen. 
Medische psychologie heeft als specialisatie om te gaan met de complexe dynamiek tussen lichaam en 
psyche. Hier kan mogelijk ook verwezen worden naar de aankomende zorgstandaard SOLK. 

 

 Denk na over extra aandacht voor kinderen met een LVB. 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 hierin helpen. Mogelijk wordt de verbinding tussen de twee modules door 
de online database zo goed dat extra aandacht in de generieke module Psychische klachten in de kindertijd 
niet nodig is. Ook is nog onduidelijk of de generieke module LVB en psychische klachten voldoende 
aanbevelingen bevat die toepasbaar zijn in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met een 
LVB. 

 
Aanpassen bij eerste revisie: 

 In de box over intelligentie zal de WISC 2018 toegevoegd moeten worden. In de nieuwste WISC bestaat 
performaal- en verbaal IQ niet meer.  
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