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1 Algemeen onderhoudsplan 

1.1 Naam standaard 

Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek. 
 

1.2 Autorisatie datum 

21 november 2016. 
 

1.3 Eigenaar  

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. 
 

1.4 Betrokken partijen bij de ontwikkeling 

 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

 Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 

 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie  

 Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden, vakcommissie GGZ 

 Vereniging Ypsilon 

 Stichting Labyrint-In Perspectief 

 Kenniscentrum Phrenos (Platform Familie Ervaringsdeskundigheid) 

 Landelijk Platform GGZ, Kamer Familieraden GGZ 

 Zorgverzekeraars Nederland 

 Organisatie 

 Expertisecentrum Mantelzorg  

 Landelijke stichting Ouders van Drugsverslaafden (LSOVD)  

 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)  

 GGZ Nederland 

 Mezzo 

 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) 

 Nederlandse Vereniging voor psychotherapie 

 Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen 

 Gemeente Neerijnen i.p.v. VNG 

 

 

 

 



Onderhoudsplan Generieke module Samenwerking en ondersteuning van mensen met psychische problematiek 3 

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 Aandachtpunten voor de 

eerstvolgende revisie 

 In de bijlage van het Onderhoudsplan is een factsheet over Sekse, gender en mantelzorg gevoegd (S. van 
Nieuwenhuijze et al, Tilburg University, 2016). Bij de volgende revisie is het belangrijk aspecten als sekse en 
gender toe te passen in de generieke module samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen 
met psychische problematiek.  

 Aanpassingen van de tekst van de ‘Generieke module samenwerking en ondersteuning van naasten van 
mensen met psychische problematiek ‘ aan de nieuwe wetgeving zoals de Wet Verplichte GGZ (bron: Brief 
LSFVP 21 juli 2016). 

 Opname van het vertrouwensnetwerk die diensten kan leveren voor familie en naasten en de beschrijving 
van het vertrouwensnetwerk in het sociaal domein en de familievertrouwenspersoon (bron: Brief LSFVP 21 
juli 2016). 

 De inzet van expertise vanuit gemeenten is gedurende de ontwikkeling van de generieke module mager 
geweest. Gemeenten vullen het beleid t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op diverse wijzen in. In 
een volgende revisie van deze generieke module is extra investering vanuit de gemeenten noodzakelijk.  

 Het komt nogal eens voor dat naasten (partners, ouders) getraumatiseerd raken door de situaties waar ze in 
de omgang met hun zieke naaste in terecht komen. De aanblik van de ernstige zieke en alles at hem/haar 
overkomt maakt zeer diepe indruk. Dit kan versterkt worden door een negatieve vicieuze cirkel met 
zorgverleners vanwege o.a. communicatieproblemen. De mantelzorger kan gehavend raken en dit is een 
taboe-onderwerp waar aandacht voor moet zijn (bron: C. Joosten, GZ-psycholoog, EMDR therapeut).  
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