Bijlage 1 Behorende bij aanvraag toelating programma Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz op de
Meerjarenagenda
Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is binnen de geestelijke gezondheidszorg de organisatie die
de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules stimuleert. Het netwerk
Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de
beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te
leveren zorg op de juiste plek, voor de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de
patiënt wordt verleend. Sinds oktober 2013 is het netwerk bezig met de te ontwikkelen
zorgstandaarden en generieke modules. Op 22 juli 2015 is het netwerk bezig met de ontwikkeling
van de volgende zorgstandaarden en generieke modules:
Zorgstandaarden


















Zorgstandaard Schizofrenie
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
MDR niet-opioide drugs
Zorgstandaard Opiaat verslaving
Zorgstandaard Alcohol
Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen
Zorgstandaard SOLK
Zorgstandaard Eetstoornissen
Zorgstandaard Depressie en Dysthymie
Zorgstandaard Angststoornissen
Zorgstandaard Bipolaire stoornissen
Zorgstandaard Conversiestoornis
Zorgstandaard ADHD
Zorgstandaard Autismespectrumstoornis
Zorgstandaard Trauma en Stressgerelateerde stoornissen
Zorgstandaard Seksuele disfuncties, Genderdysforie en Parafiele stoornissen
Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

Generieke Modules







Landelijke samenwerkingsafspraken GGz
Generalistische diagnostiek en behandeling in de GBGGz
Diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de HA praktijk
Generieke module Comorbiditeit
Generieke module Destigmatisering
Generieke module Herstelondersteunende zorg




















Generieke module Psychotherapie
Generieke module Stemmen horen
Generieke module Psychofarmaca
Generieke module Dwang & Drang
Generieke module Diagnostiek & Behandeling van suicidaal gedrag
Generieke module Ondersteuning familiesysteem & mantelzorg
Generieke module Ouderenpsychiatrie
Generieke module Dagbesteding
Generieke module Zelfmanagement
Generieke module Vroege opsporing psychische klachten
Generieke module Ziekenhuispatiënten met somatische-psychiatrische comorbiditeit
Generieke module EPA
Generieke module Arbeid als medicijn
Generieke module Diversiteit
Generieke module psychische klachten in de kindertijd
Generieke module Psychische stoornissen en Licht Verstandelijke Beperking
Generieke module Vaktherapie
Generieke module E-Health

Op de website www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl is een projectkalender opgenomen waar per
project is aangegeven wanneer deze door het netwerk wordt opgeleverd. Na oplevering worden de
zorgstandaarden en generieke modules aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname
in het Register. Voor meer informatie over het netwerk, en de projecten die er in gezamenlijkheid
worden uitgevoerd, verwijzen we u naar onze website.

