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1 Algemeen onderhoudsplan 

1.1 Naam standaard 

Generieke module Stemmen horen. 
 

1.2 Autorisatie datum 

20 november 2017. 
 

1.3 Eigenaar  

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. 
 

1.4 Betrokken partijen bij de ontwikkeling 

 LPGGz 

 NVvP  

 NIP  

 Zorgverzekeraars Nederland  

 VV&VN 

 Stichting Anoiksis 

 Stichting Ypsilon 

 Stichting Borderline 

 Stichting Weerklank 

 Stichting Leven met Stemmen / Stichting Intervoice  

 UMC Utrecht 

 Parnassia GGz 

 PsyQ 

 UMC Groningen 

 Kenniscentrum Phrenos 

 RIBW Nijmegen 

 

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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Op het gebied van behandeling voor stemmen horen ontbreekt nog veel kennis. Veel van de behandelingen die 
aangeboden worden, zijn tot op heden onvoldoende onderzocht, al bestaan er positieve ervaringen in de praktijk. 
Het is van belang dat er nieuwe kennis komt over de effectiviteit van deze reeds bestaande behandelingen en dat 
er bovendien nieuwe behandelingen ontwikkeld blijven worden. Hiervoor is onderzoek nodig en het is dan ook 
noodzakelijk deze kennislacune hoog op de agenda te zetten. Zodra er meer over bekend is over de effectiviteit 
van behandelingen, moet dit in volgende versies van de module geïncorporeerd worden.  
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