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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Het voor u liggende rapport betreft een onderbouwing van indicatoren voor het Gelaagd 
en Gefaseerd Toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in instellingen voor 
kortdurende en langdurige zorg, te weten Care en Cure binnen de GGZ. 
  
In deel I van het rapport worden de stappen om te komen tot een invulling van het 
generiek risicomodel van de IGZ beschreven. Op deze wijze ontstaat een eerste aanzet 
van een risicoprofiel voor de GGZ. In deel II van het rapport wordt per indicator een 
omschrijving gegeven met literatuurverwijzingen. Het onderzoek is door het NIVEL 
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verricht in opdracht van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en is uitgevoerd in de eerste helft van het 
jaar 2005. Het doel van het literatuuronderzoek was om te komen tot aangescherpte 
risico-indicatoren die breed toepasbaar zijn en die direct gerelateerd kunnen worden aan 
ongewenste uitkomsten op cliëntniveau. 
Om de onderzoeksdoelen te realiseren is eerst een literatuurstudie uitgevoerd. Door 
middel van deze literatuurstudie is onderzocht of de opsplitsing van indicatoren naar 
verschillende doelgroepen wetenschappelijk onderbouwd kon worden.  
 
Het onderzoek maakt deel uit van een groeimodel om tot valide en betrouwbare risico-
indicatoren te komen. De risico-indicatoren zijn vertaald naar vragen die kunnen worden 
opgenomen in de Inspectieformulieren van GGZ- Care en GGZ-Cure sectoren.  
 
Wij danken mw. dr. C.A.J. Ketelaars, mw. dr. A.M. Koster en dhr. drs. P.A.Q.M. Lamers 
voor hun waardevolle bijdragen en suggesties. Daarnaast een woord van dank aan onze 
collega-onderzoekers die op kundige wijze commentaar hebben gegeven op het rapport. 
 
 
Utrecht, januari 2006 
 
 
Mw. drs. S.M. Tuijn 
Mw. dr. C. Wagner 
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Deel I: Risicomodel en indicatoren 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onder andere tot taak toezicht te 
houden op de kwaliteit van de zorgverlening in de IGZ subdomeinen langdurige zorg 
(Care) en kortdurende zorg (Cure) binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze 
subdomeinen omvatten drie doelgroepen, te weten Kinderen en Jeugd, Volwassenen en 
Ouderen. 
GGZ-instellingen bieden acute zorg en behandeling, en langdurige zorg en begeleiding. 
Onderstaande informatie is verkregen via de website van GGZ Nederland en websites van 
GGZ-instellingen zelf. 
 
Het zorgaanbod acute zorg en behandeling bestaat uit: preventie, voorlichting, ambulante 
behandeling, deeltijdbehandeling, psychiatrische crisisthuiszorg, opname, en 24-uurs-
crisisdienst. Acute zorg en behandeling wordt geboden aan (jong) volwassenen met 
ernstige psychische en psychiatrische problemen. Soms kan sprake zijn van 
psychiatrische en lichamelijke problemen. Het streven is dat mensen na de behandeling 
hun leven weer zelfstandig kunnen voortzetten. Het zorgaanbod voor langdurige 
behandeling en begeleiding loopt van continue zorg (24 uur per dag) tot enkele 
contactmomenten per jaar, zowel ambulant als klinisch. De hulp bestaat uit: 
casemanagement, ambulante psychiatrische behandeling, (intensieve) 
deeltijdbehandeling, (klinische) crisiszorg, klinische intensieve behandeling, begeleiding 
bij wonen, begeleiding bij dagbesteding en werk, en forensische psychiatrie.Voor 
verschillende doelgroepen zijn verschillende zorgprogramma’s ontwikkeld.  
 
Tot nu toe bezocht de IGZ zorginstellingen één keer in de twee tot vier jaar voor een 
algemene inspectie. In recente beleidsstukken heeft de IGZ aangegeven de manier van 
toezicht houden te willen veranderen (zie www.igz.nl). De vernieuwing van de werkwijze 
van de IGZ bestaat uit een systeem van Gelaagd en Gefaseerd Toezicht (GGT), waarbij er 
jaarlijks contact is tussen de IGZ en zorginstellingen. Het doel van de nieuwe werkwijze 
is het algemeen toezicht op de kwaliteit van de zorgverlening uniformer, efficiënter, 
transparanter en effectiever uit te voeren. Hiervoor ontwikkelt elk domein binnen de IGZ 
een risicoprofiel voor de betreffende groep zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld verpleeg- 
en verzorghuizen, GGZ-instellingen of instellingen voor gehandicaptenzorg. Het 
risicoprofiel is sectorspecifiek en gerelateerd aan de doelstelling van de sector 
(Consensusbijeenkomst IGZ juni 2005). Een sectorspecifiek risicoprofiel wordt afgeleid 
van het IGZ-generieke risicomodel (zie ook pagina 13). 
 
In de praktijk wil de IGZ instellingen selecteren aan de hand van hun score op risico-
indicatoren. Een risico wordt gedefinieerd als de kans dat er ongewenste effecten op 
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gezondheid en/of welbevinden optreden door tekortkomingen in het zorgsysteem en/of de 
medische hulpmiddelen en geneesmiddelen (Consensusbijeenkomst IGZ juni 2005). 
Hierbij speelt ook de ernst van de te verwachten schade een rol. Het gaat om 
tekortkomingen in de zorgverlening die kunnen leiden tot vermijdbare schade, ongemak 
of ontevredenheid bij de cliënt. Een risico-indicator wordt gedefinieerd als een meetbaar 
aspect van de uitkomst, proces of structuur van de zorg dat een aanwijzing geeft over een 
verhoogd risico voor de gezondheid en het welbevinden van cliënten (gebaseerd op 
Donabedian, 1980). 
 
Het GGT richt zich nadrukkelijk op de uitkomsten van zorg en / of behandeling. Het 
hoofddoel van de IGZ is: een veiliger, efficiënter en meer patiëntgerichte zorg door 
middel van handhaving van wet- en regelgeving. Het doel van GGT is: een effectieve en 
efficiënte toezichtstrategie toe te passen om risicovolle instellingen op te sporen en de 
risico’s voor patiënten te verminderen. Kenmerkend voor het gelaagd en gefaseerd 
toezicht is dat het toezichtproces is onderverdeeld in drie fasen: 

- informatie verzamelen/selecteren 
- oordelen en 
- handhaven. 

Zoals beschreven wordt in de concept-notitie Uitgangspunten Gelaagd en Gefaseerd 
Toezicht (Ketelaars e.a. 2005), selecteert de IGZ in de eerste fase van het toezicht 
instellingen en/of bedrijven met het hoogste risico op basis van een risico-inschatting. De 
IGZ stelt een risicoprofiel op voor het type object dat wordt onderzocht. Dit risicoprofiel 
bevat een beschrijving van de aspecten van een organisatie, die kunnen duiden op 
risicovolle situaties. Een werkgroep, bestaande uit inspecteurs, benoemt 
(prestatie/risico)indicatoren om de risico’s te meten. Door middel van een (digitale) 
vragenlijst krijgt de IGZ informatie over deze indicatoren. De IGZ betrekt ook informatie 
uit andere bronnen (dossieronderzoek, literatuur, externe onderzoeken). Op basis van de 
verkregen informatie maakt de IGZ een risico-inschatting. Of de organisaties 
daadwerkelijk risicovol zijn, kan pas vastgesteld worden na een inspectiebezoek in de 
tweede fase.  
 
Het resultaat van de eerste fase is een onderbouwde selectie van objecten met een 
verhoogd risico ten behoeve van het tweede fase toezicht. In de tweede fase gaat de IGZ 
bij de objecten die in de eerste fase geselecteerd zijn, na of de risico-inschatting correct is. 
De IGZ bezoekt de instelling, beoordeelt de situatie en meldt de instelling welke aspecten 
zij moet aanpakken. Vervolgens controleert de IGZ of risico’s verminderen. Als fase twee 
niet het gewenste effect heeft, of als het toezichtobject niet meewerkt aan het toezicht, 
gaat de IGZ over op de derde fase van toezicht. Ook kan een calamiteit of een 
verontrustend signaal direct aanleiding geven tot de derde fase van toezicht. In de derde 
fase verscherpt de IGZ het toezicht. De IGZ gebruikt dan krachtige 
beïnvloedingsstrategieën om de gesignaleerde risico’s te verminderen. In figuur 1.1 wordt 
het Gelaagd en Gefaseerd Toezicht schematisch weergegeven, bewerkt naar  de concept-
notitie Uitgangspunten Gelaagd en Gefaseerd Toezicht (Ketelaars e.a. 2005). 
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Gelaagd en Gefaseerd Toezicht

Fase 3
De Inspectie neemt repressieve maatregelen indien 
instellingen niet verbeteren.

Fase 2
Op basis van de aangeleverde digitale informatie selecteert  de IGZ 
instellingen waar cliënten mogelijk een verhoogd risico lopen op
ongewenste uitkomsten en legt bij deze instellingen toezichtbezoeken af om 
na te gaan in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een verhoogd risico.
Indien van toepassing worden aanwijzingen gegeven voor verbetering

Fase 1
Zorginstellingen leveren digitaal informatie over risico-indicatoren aan
bestemd voor de IGZ

Figuur 1 Gelaagd en Gefaseerd Toezicht

 
 
De piramideopbouw geeft aan dat de eerste fase (de informatie verzameling) bij alle 
objecten plaatsvindt. In de tweede fase heeft een selectie van de objecten plaatsgevonden. 
De derde fase, de handhaving, komt bij nog een kleiner aantal objecten voor. 
 

1.2 Probleemstelling 
 
Het Inspectieformulier 2003 voor GGZ-instellingen is in 2004 in een veldtest uitgezet 
onder GGZ-instellingen. Aan de hand van de terug ontvangen vragenlijsten is een 
validatie-onderzoek uitgevoerd door de IGZ. Een van de conclusies die uit dit validatie-
onderzoek getrokken wordt, is dat van een aantal vragen uit het Inspectieformulier de 
vraagtekst en de antwoordmogelijkheden moeten worden verbeterd (A. Koster, 2005). 
Aanbevelingen die voortkomen uit het validatie-onderzoek van de IGZ betreffen het 
uitvoeren van een nadere literatuuranalyse naar risico-indicatoren, het formuleren van 
vragen in termen van actieve uitkomsten en het nagaan van de homogeniteit van de IF-
doelgroep. Uit de veldtest is verder gebleken dat de gekozen risico-indicatoren op een 
aantal punten nog verder onderbouwd moeten worden: sommige indicatoren zijn niet op 
alle GGZ-doelgroepen van toepassing (bijv. jeugd of ambulante zorg), andere moeten nog 
verder aangescherpt worden (bijv. definitie of wijze van meten). 
 
De IGZ heeft behoefte aan risico-indicatoren die direct gerelateerd kunnen worden aan 
ongewenste uitkomsten op cliëntniveau en die geschikt zijn voor de subdomeinen Care en 
Cure binnen de GGZ. In de praktijk is vooral informatie beschikbaar over 
structuurindicatoren die in het beste geval een indirecte relatie hebben met uitkomsten op 
cliëntniveau. Bij het gebruik van indirecte indicatoren moet de relatie tussen indicator en 
het ongewenste effect op de gezondheid en het welbevinden van cliënten aannemelijk 
gemaakt worden. Onduidelijk is welke risico-indicatoren valide, betrouwbaar en 
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toepasbaar zijn voor het signaleren van instellingen die mogelijk onverantwoorde zorg 
leveren en of indicatoren verder gespecificeerd kunnen worden naar verschillende 
doelgroepen (Kinderen en Jeugd, Volwassenen, Ouderen). De IGZ heeft een praktisch 
toepasbaar model van directe en indirecte risico-indicatoren nodig die aan elkaar 
gerelateerd kunnen worden en die geoperationaliseerd kunnen worden in vragen voor het 
Inspectieformulier voor de GGZ-Care en GGZ-Cure.  
 
 

1.3 Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek is om de risico-indicatoren die in het Inspectieformulier van 
2003 staan verder te ontwikkelen, te onderbouwen en aan te scherpen. Tevens wordt 
onderzocht of de indicatoren breed toepasbaar zijn. 
 
 

1.4 Vraagstelling 
 
De volgende vragen staan centraal binnen dit onderzoek: 
 
1 ’In hoeverre worden de aspecten van het risicomodel gedekt door de 20 risico-

indicatoren uit het Inspectieformulier 2003 voor de GGZ  van de IGZ?' 
2 'In hoeverre geeft de literatuur aanleiding om het Inspectieformulier te splitsen voor 

specifieke GGZ-doelgroepen (Kinderen en Jeugd, Volwassenen en Ouderen)?’ 
3 ‘Welke risico-indicatoren kunnen met relevante literatuur worden 

onderbouwd?' 
4 'In hoeverre is het risicomodel voor de langdurige zorgverlening toepasbaar op 

de GGZ?' 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek richt zich op de inspectie-subdomeinen Care en Cure binnen het kader 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 
 
Uitgangspunt voor de literatuurstudie en de onderbouwing van de indicatoren is een 
risicomodel (Van den Brink en Wagner, 2004). Het gebruikte risicomodel bestaat uit drie 
schillen: de buitenste schil met structuurgebieden, de middelste schil met procesgebieden 
en de binnenste schil met uitkomstgebieden. De binnenste schil bestaat uit drie kernen: de 
gezondheidstoestand van cliënten, de kwaliteit van leven respectievelijk het welbevinden 
van cliënten en de door cliënten ervaren kwaliteit van zorg (zie figuur 2.1). 
 

Gezondheids
toestand

Ervaren
kwaliteit van

zorg

Kwaliteit van
leven

Structuurindicatoren

Procesindicatoren

Uitkomstindicatoren

Figuur 2.1 Risicomodel voor de zorgverlening, 
oorspronkelijk model

 
 
De middelste schil omvat de primaire processen: intake; uitvoering van zorg; evaluatie/ 
nazorg. Deze processen hebben invloed op de uitkomsten voor de cliënt. 
De buitenste schil bevat structuurkenmerken op het gebied van beleid en organisatie; 
deskundigheid personeel; fysieke omgeving; materiaal; diensten door derden; richtlijnen 
en procedures. Deze kenmerken kunnen via de primaire processen invloed hebben op de 
gezondheid en het welbevinden van de cliënten.  
In de binnenste schil staan de uitkomstgebieden.Onder uitkomst wordt verstaan: “de 
uiteindelijk tot stand gekomen verandering in een toestand van de patiënt die aan een 
geneeskundige interventie kan worden toegeschreven” (Donabedian, 1980). Onder 
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processen wordt “De interactie van zorgverleners en patiënten, of een opeenvolging van 
handelingen of gebeurtenissen in de tijd”verstaan (Donabedian, 1980).  De structuur 
wordt gedefinieerd als “de voorwaardenscheppende factoren van de zorgverlening” 
(Donabedian, 1980). 
 
Elk gebied kan geoperationaliseerd worden in indicatoren.Voor het GGT wordt idealiter 
gebruik gemaakt van proces- en uitkomstindicatoren. Op het moment dat binnen een 
instelling vaker dan verwacht ongewenste uitkomsten bij cliënten optreden, kan er sprake 
zijn van onverantwoorde zorg en lopen cliënten in de desbetreffende instelling een 
verhoogd risico. In het risicomodel is derhalve eerst gekeken naar ongewenste 
uitkomstmaten die bij een goede zorgverlening voorkomen zouden kunnen worden. 
Gezien de doelgroep zullen ongewenste uitkomsten niet tot 0% gereduceerd kunnen 
worden, maar in vergelijking met andere instellingen kan het percentage een signaal zijn.  
 
Van het zorgproces kunnen procesindicatoren worden afgeleid. Een algemeen zorgproces 
omvat een intake, een behandel- of begeleidingstraject en een ontslag met overdracht of 
nazorg. De organisatie van de zorginstelling moet dit zorgproces vergemakkelijken door 
een helder beleid te communiceren, deskundige medewerkers in te zetten, op evidence 
gebaseerde behandelingen aan te bieden en voldoende middelen in tijd of apparatuur ter 
beschikking te stellen.  
Het nadeel van structuur- en procesindicatoren is dat het schriftelijk niet goed mogelijk is 
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop afspraken en procedures worden uitgevoerd. De 
mate van uitvoering door alle hulpverleners is daarentegen voor een groot deel bepalend 
voor het resultaat. 
 
Op de consensusbijeenkomst van de IGZ in juni 2005 hebben de inspecteurs uitgesproken 
dat men zich wil richten op patiëntgerelateerde uitkomsten, waarbij een balans gezocht 
wordt met relevante procesindicatoren. De uitkomstgebieden waarover men 
overeenstemming heeft bereikt, betreffen twee van de drie kernen van het risicomodel 
van de zorgverlening: de gezondheidstoestand en het welbevinden. 
Voor de sector GGZ is daarom het risicomodel aangepast: de kern “ervaren kwaliteit van 
zorg” is uit de binnenste schil van het risicomodel verwijderd (zie hfdst. 5).Vervolgens is 
nagegaan in hoeverre de nieuwe risico-indicatoren uit het Inspectieformulier 2005 de 
uitkomstgebieden en aspecten dekken en is met een literatuuronderzoek nagegaan in 
hoeverre deze risico-indicatoren uit het bestaande Inspectieformulier relevant zijn voor de 
doelgroepen binnen de GGZ (zie hoofdstuk 4). Tevens is kritisch beoordeeld of de 
omschrijving en operationalisatie van de 20 indicatoren eenduidig en concreet is en op 
welke manier de indicatoren op de Inspectieformulieren het beste kunnen worden vertaald 
naar concrete vragen.  
 
 

2.1 Risico-indicatoren 
 
Risico-indicatoren worden verondersteld een relatie te hebben met een primair proces en 
de ongewenste uitkomsten voor de cliënt. Instellingen voor langdurige zorgverlening 
streven ernaar de gezondheid van hun cliënten zo goed mogelijk te houden, complicaties 
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te voorkomen en de kwaliteit van leven te bevorderen. De nadruk in de Care-sector ligt 
op het welbevinden, zoals autonomie, maatschappelijke participatie en emotionele 
veiligheid terwijl in instellingen voor kortdurende zorgverlening (Cure) de nadruk ligt op 
het verbeteren van de gezondheidstoestand uitgedrukt in het fysiek, sociaal en psychisch 
functioneren. De risico-indicatoren moeten dienen ter signalering van mogelijke 
tekortkomingen in het zorgproces die kunnen leiden tot ongewenste uitkomsten voor 
cliënten. Er wordt vanuit gegaan dat verantwoorde (doeltreffende, doelmatige en 
cliëntgerichte) zorgverlening leidt tot optimale gezondheid en optimaal welbevinden van 
de cliënten. Hierbij wordt welbevinden gedefinieerd als “de opvatting van individuen 
over hun positie in het leven, in de context van de cultuur en waardensystemen om hen 
heen en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen” 
(Consensusbijeenkomst IGZ juni 2005). Onder Kwaliteit van zorg wordt verstaan: “Zorg 
van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt 
verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt (Kwaliteitswet 1996)”.  
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3 Vergelijking risicomodel en de indicatoren van het 
Inspectieformulier 2003 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomstgebieden en aspecten van het risicomodel (Van den 
Brink en Wagner, 2004) vergeleken met de dimensies die ten grondslag liggen aan het 
Inspectieformulier 2003 voor de GGZ. De resultaten van deze analyse worden beschreven 
in paragraaf 3.1 en 3.2. Ook is onderzocht in hoeverre de indicatoren uit het 
Inspectieformulier het risicomodel dekken (paragraaf 3.3). 
 
 

3.1 Vergelijking uitkomstgebieden risicomodel en dimensies Inspectieformulier 
 
Uit een vergelijking van de uitkomstgebieden van het risicomodel (2004) en de dimensies 
van het Inspectieformulier (2003) blijkt dat er wel een relatie tussen beiden bestaat, maar 
dat het Inspectieformulier meer uitgaat van onderdelen van het zorgproces dan van de 
uitkomsten die bijvoorbeeld GGZ-instellingen nastreven voor hun cliënten. In tabel 3.1 
wordt deze vergelijking weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Vergelijking risicomodel (2004) en bestaand Inspectieformulier (2003) 
Risicomodel: uitkomstgebieden Inspectieformulier: dimensies 

Gezondheidstoestand Diagnostiek en behandeling 
Kwaliteit van leven Cliëntgerichtheid  
(Ervaren) kwaliteit van zorg Evaluatie van zorg 
Risicomomenten Continuïteit van zorg 

 
 
Het risicomodel gaat uit van de uitkomsten die zorginstellingen met hun zorgverlening 
nastreven. Hierbij gaat het om het verbeteren of behouden van de gezondheid van de 
cliënt, het verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven van de cliënt, en een 
positieve waardering van de cliënt. Per zorgsector of subsector kan de nadruk op de 
uitkomstgebieden verschillen. In de curatieve sector zal de nadruk meer liggen op het 
verbeteren van de gezondheidstoestand uitgedrukt in het fysiek, sociaal en psychisch 
functioneren. In de care zal de nadruk daarentegen meer liggen op de ervaren kwaliteit 
van leven, zoals autonomie, maatschappelijke participatie, welbevinden en emotionele 
veiligheid. Op diverse momenten in het zorgverleningproces kunnen deze gewenste 
uitkomsten negatief beïnvloed worden, waardoor ongewenste effecten ontstaan.  
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3.2 Overzicht van de vergelijking tussen indicatoren uit de literatuur en het 
Inspectieformulier (IF) 
 
Voor de gezondheidstoestand (tabel 3.2), de kwaliteit van leven (tabel 3.3), de ervaren 
kwaliteit van zorg (tabel 3.4) en het zorgproces (tabel 3.5) is nagegaan welke aspecten in 
de literatuur onderscheiden worden, en welke aspecten gedekt worden door het IF-Care 
van 2003.  
 
Tabel 3.2 GGZ-indicatoren voor de gezondheidstoestand van cliënten: het 
 bestaande IF in relatie tot de literatuur en het risicomodel 
Risico-model*  Literatuur* Inspectieformulier 2003 

Aspecten van 
gezondheidstoestand 

Indicator Indicator 

Fysiek functioneren 
 
 
Sociaal functioneren 
 
 
 
 
 
Cognitief functioneren 
 
Fysieke gezondheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychische gezondheid 

- Zorgafhankelijkheid  
 
 
- Deelname aan activiteiten  
- Sociale relaties 
- Maatschappelijke  

participatie 
 
 
- Cognitieve functies 
 
- Eet-/drinkproblemen 
- Gewichtsverandering  
- Voedingspatroon 
- Decubitus 
- (wond)Infectie 
- Urineweginfectie 
- Incontinentie 
- Verblijfskatheter 
 
Gedragsproblemen/agressie 

Afwijking gezondheidstoestand 
 
 
Deelname aan activiteiten 
 
 
 
 
 
 
Onbedoeld gewichtsverlies 

* Bron: Van den Brink en Wagner, 2004 
 
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat weinig indicatoren uit het Inspectieformulier 
gericht zijn op de gezondheidstoestand van de cliënt: drie vragen uit het 
Inspectieformulier dekken drie van de 14 indicatoren uit de literatuur. De vraag of drie 
indicatoren voldoende zijn om het uitkomstgebied gezondheidstoestand te dekken, hangt 
af van de doelstelling die de instelling of sector voor de doelgroep nastreeft en de risico’s 
die cliënten lopen. In principe is het mogelijk dat de hoeveelheid indicatoren per 
doelgroep binnen de GGZ verschilt.  
Vervolgens is nagegaan in hoeverre indicatoren uit het Inspectieformulier gericht zijn op 
de kwaliteit van leven van cliënten. Deze vergelijking wordt weergegeven in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 GGZ-indicatoren voor het welbevinden van cliënten: het aangepaste IF in 
 relatie tot de literatuur en het risicomodel 
Risicomode* Literatuur*  Inspectieformulier 2003 

Aspecten van 
Kwaliteit van leven 

Indicator Indicator 

Bejegening 
 
 
 
 
Cliëntgerichtheid 
 
 
 
 
 
Autonomie 
 
 
 
 
 
Privacy 
 
 
 
 
Emotionele veiligheid 
 
 
 
Veilige omgeving 
 
 
Psychisch welbevinden 
 
 
Sociaal welbevinden 
 
 
Zinvolle dagbesteding 
 

Communicatie 
Respectvol 
Serieus nemen 
Gelijkwaardigheid 
 
Algemeen 
Persoonlijke aandacht 
Informatie geven 
Laten meebeslissen 
Direct contact personeel 
 
Algemeen 
Zelfzorg 
Keuzemogelijkheden 
Onafhankelijkheid 
Eigen regie 
 
Algemeen 
Keuze kamergenoot 
Aparte ruimte om zich terug te 
trekken 
 
Geborgenheid 
Ongewenste seksuele intimiteit 
 
 
Valincidenten/ongelukken 
Diefstal/inbraak 
 
Depressieve gevoelens 
Suïcide pogingen 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Religie/levensovertuiging 
 
Variatie van activiteiten 
Werk, onderwijs, hobby 

Negatief oordeel over 
communicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geborgenheid 
Ongewenste seksuele intimiteiten 
 
 
 
 
Suïcide pogingen 

* Bron: Van den Brink en Wagner, 2004 
 
Tabel 3.3 laat zien dat geen indicatoren in het Inspectieformulier zijn opgenomen voor de 
aspecten cliëntgerichtheid, autonomie, privacy, sociaal welbevinden en zinvolle 
dagbesteding.  
 
Vervolgens is nagegaan in hoeverre de indicatoren van het Inspectieformulier het 
uitkomstgebied “ervaren kwaliteit van zorg” dekken. Deze vergelijking wordt 
weergegeven in tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 GGZ-indicatoren voor de door de cliënt ervaren kwaliteit van zorg: het 
 Inspectieformulier in relatie tot de literatuur en het risicomodel 
Risicomodel* Literatuur* Inspectieformulier 2003 

Aspecten van ervaren kwaliteit 
van zorg 

Indicator Indicator 

Cliënt waardering over: 
Zorgplan 
 
Vocht- en voedselvoorziening 
 
Leef en woonomgeving 

Inspraak in zorgplan 
Afwijkingen zorgplan 
 
Kwaliteit maaltijden 
 
Waardering kwaliteit omgeving 
Toegankelijkheid 

Inspraak in zorgplan 

* Bron: Van den Brink en Wagner, 2004 
 
In tabel 3.4 is te zien dat één indicator uit het Inspectieformulier het uitkomstgebied 
Ervaren kwaliteit van zorg dekt. Eén vraag heeft betrekking op één van de vijf 
indicatoren.  
 
Vervolgens is nagegaan in hoeverre er indicatoren in het Inspectieformulier zijn 
opgenomen die betrekking hebben op aspecten van het zorgproces. Ook hier geldt dat het 
niet noodzakelijk is dat alle indicatoren uit de literatuur opgenomen worden in het IF. De 
keuze hangt af van het sectorspecifieke risicoprofiel. Deze vergelijking wordt 
weergegeven in tabel 3.5. 
 
Tabel 3.5 laat zien dat in het Inspectieformulier voor diverse aspecten van het zorgproces 
indicatoren zijn opgenomen. Voor Cure zijn twaalf vragen voor tien indicatoren terug te 
vinden. Voor Care zijn elf vragen voor tien indicatoren terug te vinden. In de vragenlijst 
voor de curatieve GGZ wordt meer nadruk gelegd op de intake en het behandeltraject. 
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Tabel 3.5  Het monitoren van zorgprocessen die een verhoogd risico kunnen opleveren. 
 GGZ-indicatoren voor het zorgproces: het Inspectieformulier in relatie tot de 
 literatuur en het risicomodel 
Risico-model* Literatuur* Inspectieformulier 2003 

Aspecten van het zorgproces Indicator Indicator 

Toegang zorg 
 
Intake 
 
 
 
 
 
Behandeltraject 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicijnverstrekking 
 
 
Continuïteit 
 
 
 
 
 
Vrijheidsbeperking 
 
Hygiëne 
 
Nazorg of overdracht 

Wachttijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicatiefouten 
Psychofarmaca 
 
Aantal hulpverleners  
Aantal keren overleg 
Beschikbaarheid hulp 
Vroegtijdige beëindiging hulp 
Informatie bij overdracht 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
Afwijkingen in hygiëne 
 

Lange wachttijd 
 
Onder/Overdiagnostiek  
Onvoldoende betrouwbare 
diagnostiek 
Lichamelijk onderzoek 
Signaleringsplannen 
 
Evaluatie zorgplannen 
Meetinstrumenten 
Onvoldoende preventie 
Werken volgens richtlijnen 
Onderconsumptie van zorg 
Te grote niet vastgelegde variatie in 
de uitvoering van zorg met 
gezondheidsschade tot gevolg 
 
Fouten bij medicatie 
Schadelijke (bij)werking medicatie 
 
Gebrek aan continuïteit 
 

* Bron: Van den Brink en Wagner, 2004 
 
 

3.3 Structuurindicatoren 
 
Risico-indicatoren in de structuur van de zorginstelling zijn gelegen in de deskundigheid 
van het personeel, de hoeveelheid personeel, het gebouw, de voorzieningen, de financiële 
situatie van de instelling en omvangrijke organisatorische veranderingen die alle aandacht 
opeisen. 
In het Inspectieformulier 2003 zijn een aantal structuurindicatoren opgenomen, te weten: 
beleid voor scholing van het personeel, beleid voor het uitvoeren van 
waarderingsonderzoek, en beleid voor het werken met een risicopreventiesysteem voor de 
medicatieverstrekking. Deze indicatoren passen in het risicomodel, omdat zij verbonden 
kunnen worden aan proces- en uitkomstindicatoren. Een voorbeeld hiervan is een 
onvoldoende operationeel kwaliteitsbeleid en risicopreventiebeleid. 
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3.4 Conclusies 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat uit bovenstaande analyses blijkt dat er relatief 
weinig indicatoren uit het Inspectieformulier gericht zijn op de gezondheid, kwaliteit van 
leven en ervaren kwaliteit van zorg. Het accent van het Inspectieformulier ligt op het 
evalueren van het zorgproces. Wel zijn er voor diverse aspecten van het zorgproces 
indicatoren opgenomen. Voor de uitkomstgebieden “gezondheidstoestand”, “kwaliteit 
van leven” en “ervaren kwaliteit van zorg” zijn er geen verschillen tussen de sectoren 
Care en Cure. Dit resultaat sluit aan bij de doelstelling om het Inspectieformulier breed 
toepasbaar te maken. Een andere vraag is of de inspectievragen specifiek genoeg zijn 
voor de te onderscheiden doelgroepen: Kinderen- en Jeugd, Volwassenen en Ouderen. 
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4 Differentiatie versus harmonisatie van indicatoren voor 
specifieke doelgroepen in de GGZ 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de risico-indicatoren uit het 
bestaande Inspectieformulier geschikt zijn voor de doelgroepen in de GGZ: Kinderen en 
Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Om te bepalen of een onderverdeling naar doelgroep 
onderbouwd kon worden met literatuur is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Er is een 
literatuurstudie gedaan naar indicatoren die gebruikt worden in landelijke registraties en 
genoemd worden in gezaghebbende studies in Nederland, waaronder de thematische 
rapporten van de IGZ en onderzoeken naar klachten. Alle relevante trefwoorden zijn 
gebruikt voor de literatuurzoekactie in de literatuurbestanden van de NIVEL-catalogus 
(zie bijlage I, II, III). De gevonden artikelen zijn in verband met de daarvoor beschikbare 
tijd gescreend op titel en abstract. Hieruit bleek geen literatuur gevonden te kunnen 
worden die aantoonde dat een bepaalde indicator van de gebruikte indicatoren alleen voor 
één van de doelgroepen geschikt zou zijn. Vervolgens zijn relevante patiëntenprotocollen, 
richtlijnen en zorgprogramma’s onderzocht op gegevens over specifieke ziektebeelden en 
risicoaspecten die op basis van Inspectierapporten, het Care-rapport van het NIVEL en 
gesprekken met experts, veel voorkomen binnen de GGZ Care en Cure. Wat uit deze 
literatuurstudie naar voren kwam, is dat een onderverdeling naar groepen met een hoog 
dan wel laag risico zinvol zou kunnen zijn. Het gegeven dat suïcide het meest voorkomt 
bij cliënten onder de veertig jaar wil niet zeggen dat suïcide niet voorkomt bij cliënten 
boven de veertig jaar. Wat uit de literatuur blijkt, is dat de kans op suïcide bij cliënten 
boven de veertig jaar kleiner is dan bij cliënten onder de veertig jaar. Er kan gesteld 
worden dat de groep cliënten onder de veertig jaar een hoogrisicogroep is, terwijl de 
groep cliënten boven de veertig jaar een laagrisicogroep genoemd kan worden.  
Wanneer instellingen die werken met de laagrisicogroep hoog scoren op het aantal 
suïcide (-pogingen), kan dit een signaal zijn dat de zorg in deze instelling niet optimaal is 
vergeleken met andere instellingen. De resultaten van deze literatuurstudie worden 
weergegeven in tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Risicoaspecten opgesplitst naar hoog-risicogroepen en laag-risicogroepen 
  op basis van literatuuronderzoek 
Ziektebeeld Literatuur Hoog-risicogroep Laag-risicogroep 
Delirium • Richtlijn Delirium (1) 

• Patiëntenanalyse-protocol: 
 Delier (2) 

 

Cliënten met hoge leeftijd (ouder 
dan 70) evt. gecombineerd met 
dementie 
 

Cliënten jonger dan 70 
jaar (doelgroep 
kinderen/jeugd en 
volwassenen) 
 

Valincidenten • Richtlijn Valincidenten bij 
 ouderen (3) 

• Patiëntenanalyse protocol: 
Valpartijen (2) 
 

Geïnstitutionaliseerde ouderen 
(ouder dan 60 jaar) die niet 
volledig immobiel zijn 

Cliënten jonger dan 60 
jaar (doelgroep 
kinderen/jeugd en 
volwassenen) 
 

Decubitus • Richtlijn Decubitus (4) Als belangrijkste risicofactoren 
voor het ontwikkelen van 
decubitus worden beschouwd 
immobiliteit en verminderde 
activiteit. Hieruit kan afgeleid 
worden dat ouderen onder deze 
doelgroep vallen. 
 

Cliënten met voldoende 
mobiliteit en activiteit 
(doelgroep 
kinderen/jeugd en 
volwassenen) 

ADHD • Richtlijn ADHD (5) Kinderen onder de zestien jaar en 
jongvolwassenen. Nogal eens is er 
sprake van co-morbide psychische 
stoornissen, in het bijzonder een 
gedragsstoornis of een 
oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis. Ook depressie en 
angst komen veel voor bij 
kinderen met ADHD. ADHD-
kenmerken zijn vanaf 6 jaar 
betrouwbaarder te onderscheiden 
van de normale ontwikkeling.  
 

Volwassenen en ouderen 

Eet-
stoornissen 

• Richtlijn eetstoornissen (6) 
• Patiëntenanalyse protocol: 

Voedingstoestand (2) 
 
 

Vrouwen van 15 - 25 jaar in 
geïndustrialiseerde landen vormen 
95% van alle eetstoornispatiënten. 
Specifieke risicogroepen te zijn: 
leerling-fotomodellen, 
balletdansers en topsporters. De 
APA en het NICE geven een 
gewichts-toename van 0,25-0,5 
kg/week voor ambulante patiënten 
en 0,5-1.5 kg/week voor klinische 
patiënten aan als 
streefwaarden.Cliënten die niet 
voldoen aan deze gewichts-
toename, kunnen beschouwd 
worden als hebbende een groter 
risico. 
 

Ouderen en 
Volwassenen 

Dementie • Richtlijn Dementie (7) 
• Patiëntenanalyse-protocol: 

 cognitief verval/dementie 
(2) 

 

Ouderen (begin van Alzheimer 
tussen 40 en 90 jaar, meestal na 
65ste jaar)  

Kinderen en Jeugd, 
Volwassenen 

Osteoporose • Richtlijn Osteoporose (9) Ouderen Kinderen en Jeugd,  
Volwassenen 
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Ziektebeeld Literatuur Hoog-risicogroep Laag-risicogroep 
ADL • Patiëntenanalyse protocol: 

activiteiten voor het 
dagelijks leven: 
mogelijkheden voor 
revalidatie (2) 

 

Ouderen Kinderen en Jeugd 
Volwassenen 

Suïcide • Patiëntenanalyse-protocol: 
 psychosociaal 
welbevinden (2) 

 

Kinderen en Jeugd 
Volwassenen ( < 40 jaar) 

Ouderen 

Vrijheids- 
beperkende 
maatregelen  

• Patiëntenanalyse-protocol: 
• Lichaamsfixatie (2) 
• Rapport NIVEL (risico-

 indicatoren voor de 
langdurige 
 zorgverlening) (10) 

• Nederlands Tijdschrift 
 Geneeskunde 2003, 22 
maart;  147 (12) 

• J.J. Stolker, 
G.W.K.Hugenholtz, 

  e.a.(11) 

Leeftijd < 30 jaar 
Kinderen- en Jeugd 
Volwassenen tot 30 jaar 
Van de psychiatrische patiënten 

Ouderen 20 tot 40 % van 
de ouderen in verpleeg- 
en verzorgingshuizen 
 
Volwassenen > 30 jaar 
van de psychiatrische 
patiënten 
20 tot 40 % van de 
ouderen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen 

 
In tabel 4.1 is te zien dat er op basis van literatuuronderzoek voor bepaalde ziektebeelden 
of risicoaspecten hoogrisicogroepen en laagrisicogroepen aan te wijzen zijn. Voor deze 
specifieke doelgroepen kunnen in het Inspectieformulier aparte vragen geformuleerd 
worden.  
 
Voor een aantal risicoaspecten welke onder andere beschreven zijn in het NIVEL-rapport 
“Risico-indicatoren voor de langdurige zorgverlening” zijn in de literatuur geen 
aanwijzingen gevonden voor een splitsing in hoog/laagrisicogroepen. Dat betekent dat het 
risico voor alle doelgroepen even groot is.  
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5 Het aangepaste risicomodel en indicatoren 
 
 
 
 
 
 
Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, bestaat het gebruikte risicomodel uit drie schillen: de 
buitenste schil met structuurgebieden, de middelste schil met procesgebieden en de 
binnenste schil met uitkomstgebieden. Elk uitkomstgebied kan geoperationaliseerd 
worden in indicatoren. Van het zorgproces kunnen procesindicatoren worden afgeleid. 
Een algemeen zorgproces omvat een intake, de diagnose, een behandel- of 
begeleidingstraject en een ontslag met overdracht of nazorg. De structurele organisatie 
van de zorginstelling moet dit zorgproces vergemakkelijken door een helder beleid te 
communiceren, deskundige medewerkers in te zetten, op evidence gebaseerde 
behandeling aan te bieden en voldoende middelen in tijd of apparatuur ter beschikking te 
stellen. 
 
In figuur 5.1 is het model van de zorgverlening weergegeven, waarin ter concretisering 
een aantal indicatoren uit het Inspectieformulier zijn geplaatst. Wat te zien is in figuur 
5.1, is dat er in de binnenste schil van het model nu twee kernen zijn geplaatst in plaats 
van drie kernen. Er heeft een aanpassing in het model plaatsgevonden waarbij de kern die 
betrekking had op “De ervaren kwaliteit van zorg” is verwijderd. Veel indicatoren die 
onder dit aspect vielen hadden betrekking op het zorgproces en kunnen derhalve 
ondergebracht worden in de middelste schil.  
 

Structuurindicatoren

Procesindicatoren

Uitkomstindicatoren

Figuur 5.1 Risicomodel voor de zorgverlening, toegepast 
op Care

Beleid gericht op uitvoeren 
waarderingsonderzoek

Aanbod van 
dagactiviteitenToepassen signaleringsplannen

Deskundigheid 
personeel

Gezondheid Welbevinden

Afwijkingen in 
de 

gezondheids-
toestand

Geborgenheid
Inspraak in 

begeleidings-
plan
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In figuur 5.2 wordt het risicomodel voor de zorgverlening weergegeven met hierin een 
aantal indicatoren die in de langdurige GGZ worden gebruikt.  
 
In de buitenste laag van het aangepaste risicomodel wordt als structuurindicator 
“deskundigheid van personeel in het omgaan met signaleringsinstrumenten” genoemd. 
In de middelste laag worden “aanbod van dagactiviteiten” en “toepassen van 
signaleringsinstrumenten” genoemd. In de binnenste laag worden “afwijkingen in de 
gezondheidstoestand”, “geborgenheid” en “inspraak in het begeleidingsplan” genoemd. 
In dit model is zichtbaar dat er een interactie is tussen het uitkomstgebied Gezondheid en 
het uitkomstgebied Welbevinden.  
De indicator “Inspraak in het begeleidingsplan” is een procesindicator met een directe 
relatie met het uitkomstgebied “welbevinden”. Inspraak in het begeleidingsplan kan een 
gevoel van autonomie geven aan de patiënt wat een positieve invloed heeft op het 
welbevinden. Wanneer een patiënt geen of onvoldoende inspraak heeft op zijn 
begeleidingsplan, kan dit voor een verminderd gevoel van welbevinden zorgen en een 
verminderd gevoel van welbevinden kan de gezondheid van de patiënt negatief 
beïnvloeden omdat de patiënt bijvoorbeeld depressief wordt.  
De zorggebieden Care en Cure binnen de GGZ verschillen van elkaar qua indicatoren, 
maar hebben ook indicatoren die overlappen, zoals de indicator “beleid gericht op het 
uitvoeren van waarderingsonderzoek”.  
In figuur 5.2 wordt het model voor de zorgverlening gepresenteerd waarin indicatoren die 
specifiek van toepassing zijn op de curatieve GGZ in het model zijn geplaatst. 
 

Structuurindicatoren

Procesindicatoren

Uitkomstindicatoren

Figuur 5.2 Risicomodel voor de zorgverlening, toegepast 
op Cure

Beleid gericht op uitvoeren 
waarderingsonderzoek

Voeren van 
exitgesprekkenVroegtijdig beëindigen ambulante

behandeling

Beleid gericht 
op het geven 
van nazorg

Gezondheid Welbevinden

Terugval Vermindering
ernst van de 

stoornis

 
 
 
In figuur 5.2 is het model van de kortdurende zorgverlening te zien. Ook is zichtbaar dat 
er in de binnenste schil van het model twee kernen staan. Vergeleken met figuur 5.1 is te 
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zien dat er andere indicatoren genoemd worden in de verschillende lagen van het model. 
In de buitenste laag wordt als structuurindicator “Beleid gericht op het geven van nazorg” 
genoemd. In de middelste laag worden “vroegtijdige beëindiging van ambulante 
behandeling” en “het voeren van exitgesprekken” genoemd. In de binnenste laag worden 
“terugval” en “vermindering van de ernst van de stoornis”genoemd.  
 
 

5.1 Risicoprofiel Care en Cure 
 
Op basis van de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken zijn aanpassingen gedaan in 
het Inspectieformulier 2003. Het aangepaste Inspectieformulier is opnieuw geanalyseerd 
om te bepalen of de twee uitkomstgebieden worden gedekt. Voor de vragen uit de 
vragenlijst voor de Care-sector is voor iedere indicator weergegeven in welke laag van 
bovenstaand model het aspect past. Deze analyse wordt weergegeven in tabel 5.1. Voor 
de vragen uit de vragenlijst voor de Cure-sector is eveneens voor iedere Indicator 
weergegeven in welke laag van het risicomodel het aspect past. Deze analyse wordt 
weergegeven in tabel 5.2. 
In tabel 5.1 is zichtbaar dat er in het nieuwe Inspectieformulier meer vragen betrekking 
hebben op proces- en uitkomstindicatoren en minder vragen betrekking hebben op 
structuurindicatoren. Dit sluit aan bij de doelstelling om in het Inspectieformulier meer te 
richten op proces- en uitkomstindicatoren en minder op structuurindicatoren.  
 
In tabel 5.1 wordt een aanzet gegeven voor het risicoprofiel voor de GGZ-Care. De 
indicatoren zijn ingedeeld naar soort indicator (structuur, proces en uitkomst) en tevens is 
weergegeven welk risicoaspect bij de indicator hoort. Voor alle indicatoren is aangegeven 
op welk uitkomstgebied ze betrekking hebben (gezondheid of welbevinden). De 
indicatoren worden in een bepaald uitkomstgebied geplaatst. De indicator  
“Onderdiagnose type 2 diabetes” is bijvoorbeeld een procesindicator. Wanneer 
instellingen de cliënten niet screenen op de aanwezigheid van type 2 diabetes, vormt dit 
een risico voor de fysieke gezondheid van de cliënten. De indicator “Ongewenste 
seksuele intimiteiten van medepatiënten” is een indicator die van invloed is op het 
welbevinden van cliënten . Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de aanwezigheid van 
ongewenste seksuele intimiteiten de emotionele veiligheid van cliënten aantast. Het 
welbevinden van cliënten wordt daardoor in negatieve zin beïnvloed. De indicator 
“Onvoldoende continuïteit” is een indicator die zowel in het uikomstgebied Welbevinden 
als in het uitkomstgebied Gezondheid ingedeeld is. Wanneer er sprake is van 
onvoldoende continuïteit van zorg, door bijvoorbeeld veel wisselingen in het 
personeelsbestand, kan dit zowel een negatieve invloed uitoefenen op de fysieke 
gezondheid van de cliënt als op het geestelijk welbevinden van de cliënt. In Bijlage IV 
worden de risicoprofielen voor Care en Cure weergegeven. Hierin is de indeling naar 
Uitkomstgebied terug te vinden. In deel II van het rapport zijn de genoemde indicatoren 
met literatuur onderbouwd. 
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Tabel 5.1 Risicoprofiel Care 
Uitkomstgebied  Risicoaspect Structuur-

indicator 
Procesindicator Uitkomstindicator 

Gezondheid Fysieke gezondheid   Onbedoeld 
gewichtsverlies 
 

Gezondheid Fysieke gezondheid   Tardieve dyskinesie 
 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 

  Aantal fouten in 
medicatie-verstrekking 
 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 

  Cannabisgebruik door 
cliënten 
 

Gezondheid Fysieke en 
psychische 
Gezondheid 

 Onvoldoende 
preventieve 
zorgactiviteiten 
 

 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 

 Gebruik van 
schriftelijk vastgelegd 
procedure voor 
melden van fouten bij 
medicatieverstrekking 
 

 

Gezondheid Kwaliteit van 
zorgproces 

 Ontbreken van 
(periodiek) lichamelijk 
onderzoek 
 

 

Gezondheid Risico-preventie in 
uitvoering van zorg 

 Onderdiagnose type 2 
diabetes 
 

 

Welbevinden Psychisch 
welbevinden 

  Suïcide (pogingen) 

Welbevinden Cliëntgerichtheid   Onvoldoende 
geborgenheid 
 

Welbevinden Cliëntgerichtheid  Onvoldoende inspraak 
in begeleidingsplan 
 

 

Welbevinden Emotionele veiligheid  Ongewenste seksuele 
intimiteiten 
 

 

Welbevinden Emotionele veiligheid   Grensoverschrij- 
dend gedrag van 
medecliënten 
 

Welbevinden Sociaal Welbevinden  Onvoldoende 
deelname aan interne 
of externe activiteiten 
of vrijwilligers-werk 
 

 

Welbevinden Cliëntgerichtheid   Negatief oordeel over 
communicatie 

Welbevinden Sociaal Welbevinden   Negatief oordeel over 
dagactiviteiten 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Continuïteit van zorg  Onvoldoende 
continuïteit 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Kwaliteit van 
zorgproces 

Onvoldoende 
invoeren van 
verbeteringen 
in de zorg 
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Uitkomstgebied  Risicoaspect Structuur-
indicator 

Procesindicator Uitkomstindicator 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Kwaliteit van 
zorgproces 

 Gebruiken 
signalerings- 
plannen 
 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Continuïteit van zorg  Lange wachttijd  

 
 
In tabel 5.2 wordt voor de vragen uit de vragenlijst voor de Cure-sector voor iedere 
indicator weergegeven in welke laag van het model het aspect past. Hierdoor ontstaat een 
risicoprofiel, waarin te zien is dat alle risico-indicatoren gegrond zijn in proces- en 
uitkomstindicatoren. Er is een indeling gemaakt naar uitkomstgebied Gezondheid, 
Welbevinden en Gezondheid en Welbevinden. Zichtbaar is welke indicatoren in welk 
uitkomstgebied geplaatst zijn.  
 
Tabel 5.2  Risicoprofiel Cure 
Uitkomstgebied Risicoaspect  Structuur-

indicator 
Procesindicator Uitkomstindicator 

Gezondheid Kwaliteit van het 
behandelingsproces 

Onvoldoende 
invoeren van 
verbeteringen 
in kwaliteit van 
diagnostiek, 
behandeling of 
begeleiding 
 

  

Gezondheid Fysiek en psychisch 
sociaal functioneren 

  Onvoldoende resultaat 
van de behandeling 
 

Gezondheid Kwaliteit van het 
behandelingsproces 

  Onvoldoende 
vermindering van de 
ernst van de stoornis 
 

Gezondheid  Gezondheid   Agressie 
 

Gezondheid  Gezondheid   Heropname 
 

Gezondheid 
 

Kwaliteit van 
behandelingsproces 

 Ontbreken van 
(periodiek) lichamelijk 
onderzoek 
 

 

Gezondheid  Risicopreventie in 
uitvoering van 
zorgproces 
 

 Onvoldoende gebruik 
van 
geneesmiddelenformul
aria  
 

 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van 
zorgproces 

 Onvoldoende gebruik 
van registratiesysteem 
voor registreren van 
(ernstige) 
bijwerkingen  
 

 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 
 

  Polyfarmacie 
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Uitkomstgebied Risicoaspect  Structuur-
indicator 

Procesindicator Uitkomstindicator 

 
Gezondheid  Kwaliteit van 

zorgproces 
Onvoldoende 
behandelplaats
en voor 
intensieve 
behandeling in 
gesloten 
setting voor 
cliënten met 
ernstige 
psychische 
problemen en 
gedragsmatige 
stoornissen 
 

  

Gezondheid Continuïteit van zorg  Aantal gevoerde 
exitgesprekken  
 

 

Gezondheid  Kwaliteit van het 
behandelingsproces 

  Onvoldoende 
verbetering in 
functioneren 

Gezondheid  Kwaliteit van het 
behandelingsproces 
 

 Vroegtijdig 
beëindigen ambulante 
begeleiding  

 

Gezondheid Kwaliteit van het 
behandelingsproces 

 Onvoldoende 
toepassen van best 
Practices bij specifieke 
diagnoses  
 

 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 

 Onderdiagnose type 2 
diabetes  
 

 

Gezondheid Risicopreventie in 
uitvoering van zorg 

  Aantal fouten in 
medicatie-verstrekking 
 

Gezondheid Continuïteit van zorg  Onvoldoende 
continuïteit  

 

Welbevinden Psychisch 
welbevinden 

 Suïcide (pogingen)  

Welbevinden Cliëntgerichtheid   Onvoldoende inspraak 
in behandelingsplan 
 

Welbevinden Cliëntgerichtheid  Onvoldoende 
bemoeicontracten met 
Zorgwekkende 
Zorgmijders  
 

 

Welbevinden Cliëntgerichtheid   Negatief oordeel over 
communicatie, 
voortkomend uit 
waarderings-onderzoek 
 

Welbevinden Emotionele veiligheid   Ongewenste seksuele 
intimiteiten van 
medepatiënten 
 

Welbevinden Emotionele veiligheid   Ongewenst seksueel 
toenaderingsgedrag van 
hulpverleners 
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Uitkomstgebied Risicoaspect  Structuur-
indicator 

Procesindicator Uitkomstindicator 

     
Welbevinden Cliëntgerichtheid  Onvoldoende 

schriftelijk 
vastgelegde 
instemming van 
cliënten met 
behandelplannen 
 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Kwaliteit van zorg  Aantal tuchtrechtelijke 
procedures tegen 
hulpverleners  
 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Kwaliteit van 
behandelingsproces 

 Niet uitvoeren van 
waarderings-
onderzoek 
 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 
 

Continuïteit van zorg  Lange wachttijd   
 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Kwaliteit van het 
behandelingsproces 

 Onvoldoende gebruik 
van zorg- en behandel-
programma’s  
 

 

Gezondheid en 
Welbevinden 

Continuïteit van zorg  Onvoldoende 
nazorgcontacten 
binnen 2 weken na 
ontslag 

 

 
 
Uit een vergelijking van het risicoprofiel Care en Cure voor de GGZ blijkt dat een relatief 
groot aantal indicatoren zowel voor de Care als voor de Cure relevant zijn (zie ook 
Bijlage IV). Dit sluit aan bij de doelstelling om het Inspectieformulier GGZ-breed 
toepasbaar te maken.  
 
 

5.2 Relatie tussen structuur-, proces- en uitkomstindicatoren 
 
De risico-indicatoren die bevraagd worden in het Inspectieformulier kunnen in het 
risicomodel voor de langdurige zorgverlening ingedeeld worden bij structuurindicatoren, 
procesindicatoren of uitkomstindicatoren. Hierbij kan worden uitgegaan van een 
ketenwerking: een negatieve score op een vraag over een bepaalde structuurindicator, kan 
leiden tot een negatieve score op een vraag over een procesindicator, wat kan leiden tot 
een negatieve score op een vraag over een uitkomstindicator. Om deze ketenwerking te 
concretiseren zullen een aantal vragen uit de vragenlijst worden gebruikt om dit toe te 
lichten. 
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Deskundigheid van het personeel in het gebruik van 
signaleringinstrumenten voor veranderingen in de 
gezondheidstoestand   

Structuurindicator

Systematisch gebruiken van signaleringsinstrumenten

Procesindicator

Verhouding tussen het aantal cliënten bij wie de gezond-
heidstoestand is verslechterd ten opzichte van het totaal
aantal cliënten.

Uitkomstindicator

Hebben de medewerkers in uw voorziening
op basis van een vastgesteld meerjaren-
scholingsbeleid
training of opleiding gevolgd in het gebruiken 
van signaleringsinstrumenten?

Toetst u periodiek of uw medewerkers systema-
tisch gebruik maken van signaleringsinstru-
metnen?

Bij hoeveel cliënten die in uw voorziening leven
is in de afgelopen drie maanden de gezondheids-
toestand verslechterd?

Figuur 5.3: Ketenredenatie; de invloed van structuur- op proces- op uitkomstindicatoren

Ketenredenatie Concrete voorbeelden

 
 
Uit bovenstaand figuur kan worden afgeleid dat er op verschillende niveaus risico’s 
kunnen worden gemeten. Op structuurniveau kan scholing ontbreken. Op procesniveau 
kunnen medewerkers bovenstaande instrumenten niet toepassen. Op uitkomstniveau zou 
het aantal cliënten gemeten kunnen worden van wie de gezondheidstoestand is 
verslechterd. Dit veronderstelt dat er meetinstrumenten zijn en medewerkers die weten 
hoe en wanneer deze moeten worden toegepast.  
 
Ook de indicator Communicatie kan op deze manier onderbouwd worden. In figuur 5.4 is 
te zien hoe de structuurindicator causaal verband kan houden met de procesindicator en 
de uitkomstindicator.  
 

Beleid gericht op het trainen van de medewerkers in
(non)verbale communicatie met cliënten

Structuurindicator

Systematisch intervisiebijeenkomst om na te gaan of 
medewerkers gewenste manier van communiceren toepassen

Procesindicator

Percentage cliënten dat negatief is over de communicatie
met medewerkers

Uitkomstindicator

W orden medewerkers getraind in hun (non)
verbale communicatie met cliënten?

W ordt de communicatie tussen medewerkers
en cliënten onderzocht door waarderings-
onderzoeken uit te voeren?

Hoeveel cliënten oordeelden negatief over de
de bejegening door de medewerkers?

Figuur 5.4: Ketenredenatie; de invloed van communicatietraining op de waardering van cliënten

Ketenredenatie Concrete voorbeelden
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Wanneer er op uitkomstniveau sprake is van een negatief oordeel van de cliënten over de 
communicatie met hulpverleners, vormt dit een risico. Uit het literatuuronderzoek blijkt 
dat het voor cliënten belangrijk is dat hulpverleners vriendelijk zijn en respect, interesse 
en aandacht tonen en de cliënten serieus nemen. Als dit niet het geval is, kan dit de 
kwaliteit van leven negatief beïnvloeden (Lubinski 2001). Communicatie vermindert de 
kans op sociale isolatie, depressieve gevoelens en gedragsproblemen (Lubinski 2001). 
Daarnaast kan goede communicatie en een goede hulpverlener-cliënt relatie het behalen 
van therapeutische doeleinden bevorderen (Cruz 2002). Het is daarom van belang dat een 
zorginstelling een beleid hanteert dat gericht is op het trainen van zijn medewerkers in de 
(non)verbale communicatie met cliënten. Wanneer er wel een beleid aanwezig is dat zich 
hierop richt, is het van belang om te toetsen of de cliënten tevreden zijn over de 
bejegening door de medewerkers van de zorginstelling. Het uitvoeren van 
waarderingsonderzoek waarin ook gevraagd wordt naar de waardering voor de 
bejegening door hulpverleners geeft aan of er op procesniveau sprake is van een risico. 
Dat risico, het ervaren van onvoldoende communicatie dat zich uit in een negatief oordeel 
over de bejegening, kan leiden tot verhoging van depressieve gevoelens of een groter 
aantal agressieve cliënten. 
 
Voor iedere indicator is een ketenredenatie zoals bovenstaand van toepassing. In deel II 
van het rapport kan de omschrijving per indicator gebruikt worden voor een 
ketenredenatie. Voor iedere indicator kunnen vragen afgeleid worden op structuurniveau, 
procesniveau en uitkomstniveau. Het is daarbij van belang dat er gevraagd wordt naar 
concrete aantallen zodat er bij een eventueel inspectiebezoek op betrouwbare wijze 
controle kan plaatsvinden. In de vragen geformuleerd bij de indicatoren in Deel II van het 
rapport  is terug te zien dat er gevraagd wordt naar totale aantallen een deelaantallen. Op 
deze manier wordt een breuk gevormd en kunnen percentages uitgerekend worden. In 
figuur 5.4 wordt op uitkomstniveau gevraagd naar hoeveel cliënten een negatief oordeel 
hadden over de bejegening door medewerkers. Dit getal vormt de teller van de breuk. 
Ook zal er in de vragenlijst gevraagd worden naar het totaal aantal cliënten dat aan het 
waarderingsonderzoek heeft meegedaan. Dit getal vormt de noemer van de breuk. De 
IGZ kan met deze twee getallen zelf de percentages uitrekenen. In Deel II van dit rapport 
wordt antwoord gegeven op de vraag welke risico-indicatoren met relevante literatuur 
onderbouwd kunnen worden. De indicatoren die met literatuur onderbouwd konden 
worden, zijn weergegeven in Deel II van dit rapport, waarbij opgemerkt moet worden dat 
de literatuur niet uitputtend is.   
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden per onderzoeksvraag de resultaten van het onderzoek samengevat 
en enkele conclusies getrokken. 

 
 

6.1 'In hoeverre worden de aspecten van het risicomodel gedekt door de 20 
risico-indicatoren uit het Inspectieformulier 2003 voor de GGZ  van de 
IGZ?' 
 
Om de eerste vraag te beantwoorden is een analyse uitgevoerd waarin gekeken is in 
hoeverre de aspecten van het risicomodel van Van den Brink en Wagner gedekt worden 
door vragen in het Inspectieformulier. 
Uit deze analyse is gebleken dat weinig indicatoren uit het Inspectieformulier gericht zijn 
op de gezondheidstoestand van de cliënt: drie vragen uit het Inspectieformulier dekken 
drie van de veertien indicatoren uit de literatuur, waarbij er geen onderscheid gemaakt is 
tussen Care en Cure. De vraag of drie indicatoren voldoende zijn om het uitkomstgebied 
gezondheidstoestand te dekken, hangt af van de doelstelling die de instelling of sector 
voor de doelgroep nastreeft en de risico’s die cliënten lopen. In principe is het mogelijk 
dat de hoeveelheid indicatoren per doelgroep binnen de GGZ verschilt. 
Verder is gebleken dat er geen indicatoren in het Inspectieformulier zijn opgenomen voor 
de aspecten cliëntgerichtheid, autonomie, privacy, sociaal welbevinden en zinvolle 
dagbesteding. Wat betreft het uitkomstgebied Ervaren kwaliteit van zorg, bleek dat één 
indicator uit het Inspectieformulier dit uitkomstgebied dekt. Eén vraag heeft betrekking 
op één van de vijf indicatoren. 
Verder is gebleken dat in het Inspectieformulier voor diverse aspecten van het zorgproces 
indicatoren zijn opgenomen. Voor Cure zijn twaalf vragen voor tien indicatoren terug te 
vinden. Voor Care zijn elf vragen voor tien indicatoren terug te vinden. In de vragenlijst 
voor de curatieve GGZ wordt meer nadruk gelegd op de intake en het behandeltraject. 
Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat de nadruk ligt op procesindicatoren. 
 
 

6.2 'In hoeverre geeft de literatuur aanleiding om het Inspectieformulier te 
splitsen voor specifieke GGZ-doelgroepen (Kinderen en Jeugd, Volwassenen 
en Ouderen)?’ 
 
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. De 
noodzaak om voor de verschillende doelgroepen verschillende vragenformulieren te 
ontwikkelen met hierin speciaal op de doelgroep gefocuste indicatoren kon niet 
onderbouwd worden. Er bleek geen literatuur gevonden te kunnen worden die aantoonde 
dat een bepaalde indicator van de gebruikte indicatoren alleen voor één van de 
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doelgroepen geschikt zou zijn. Wat wel uit de literatuurstudie naar voren is gekomen, is 
dat een onderverdeling naar hoog- en laagrisicogroepen zinvol is. Voor de indicator 
“Suïcide” bleek bijvoorbeeld uit de literatuurstudie dat het risico op suïcide bij patiënten 
onder de veertig jaar groter is dan bij patiënten boven de veertig jaar. Het gegeven van 
hoog- laagrisicogroep zou in het Inspectieformulier gebruikt kunnen worden.  
 
 

6.3 ‘Welke risico-indicatoren kunnen met relevante literatuur worden 
onderbouwd?' 
 
Uit het literatuuronderzoek bleek dat een specificatie naar Care en Cure zinvol was voor 
bepaalde indicatoren. Gezien het kortdurende karakter van de Cure-sector waren 
indicatoren zoals “Terugval” en “Vroegtijdige beëindiging” van ambulante beëindiging 
geschikt voor Cure en niet voor Care. Dit kon met literatuur onderbouwd worden. Gezien 
het langdurige karakter van de Care-sector bleken indicatoren als “Geborgenheid” en 
“Gebruiken van signaleringsinstrumenten” geschikt voor de Care-sector.  
Wat betreft de vraag over in hoeverre de vragen in het bestaande Inspectieformulier de 
indicatoren voldoende dekten, kan geconcludeerd worden dat hierin een verfijning nodig 
was op basis van specifieke literatuur. In Deel II worden de indicatoren beschreven en 
onderbouwd met literatuur. Wat betreft de vraag op welke manier de indicatoren op de 
Inspectieformulieren het beste kunnen worden vertaald naar concrete vragen, kan 
verwezen worden naar de werkwijze die in het NIVEL-rapport over risico-indicatoren 
voor de langdurige zorgverlening is gebruikt. Hier worden indicatoren vertaald in vragen 
naar concrete aantallen waarbij gebruik wordt gemaakt van een teller en een noemer 
zodat de IGZ zelf de percentages kan uitrekenen. De formulering van de vragen voor het 
Inspectieformulier lag in handen van de IGZ. 
 
 

6.4 'In hoeverre is het risicomodel voor de zorgverlening toepasbaar op de 
GGZ?' 
 
Op de consensusbijeenkomst van de IGZ in juni 2005 hebben de inspecteurs bevestigd 
dat de IGZ zich vooral wil richten op patiëntgerelateerde uitkomsten. Het gaat om de 
uitkomstgebieden “gezondheid” en “welbevinden”. Voor de sector GGZ is daarom een 
aanpassing in het risicomodel aangebracht: de kern “ervaren kwaliteit van zorg” is uit het 
risicomodel verwijderd en de indicatoren die hierbij hoorden zijn ondergebracht bij een 
van de overgebleven kernen. Op basis van de uitgevoerde analyse is aanbevolen om meer 
indicatoren in het Inspectieformulier op te nemen die betrekking hebben op de 
uitkomstgebieden “gezondheid”en “welbevinden”. 
Zoals eerder beschreven is er sprake van een groeimodel, waarbij vervolgonderzoek 
nodig is om te bepalen of de indicatoren zoals ze nu beschreven zijn voldoende 
betrouwbaar zijn om werkelijk instellingen met een verhoogd risico op onverantwoorde 
zorg te kunnen signaleren. Via inspectiebezoeken, die op basis van de scores op de 
Inspectieformulieren zullen worden afgelegd, kan de validiteit en bruikbaarheid van de 
risico-indicatoren verder worden bepaald. 
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Er blijven vragen over die in de tijd die beschikbaar was voor het onderhavige onderzoek 
niet beantwoord konden worden. Er is bijvoorbeeld op dit ogenblik nog onvoldoende 
inzicht in de soorten meetinstrumenten die gebruikt worden voor de verschillende risico-
indicatoren. De indicator “Onvoldoende vermindering van de ernst van de stoornis” 
wordt geoperationaliseerd in de vraag over welk percentage patiënten na beëindiging van 
hun ambulante begeleiding geen vermindering in de ernst van de stoornis of symptomen 
vertoonde. Hierbij wordt verwezen naar een meetinstrument waarmee dit gemeten kan 
worden.Dit meetinstrument hoeft echter niet door alle instellingen gebruikt te worden 
waardoor de uitkomsten van de metingen moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. 
Standaardisatie in de meetinstrumenten zou in de toekomst een geschikte manier zijn om 
de scores te kunnen vergelijken. 
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Bijlage I: Zoektermen Breed GGZ 
 
GGZ 
↓ 
Geestelijke gezondheidszorg 
↓ 
Psychiatrie → psychiatrische zorg 
 → kinderpsychiatrie 
 → GAPZ (geriatrische afdeling psychiatrische ziekenhuizen) 
 → paaz 
 → psychiatrische ziekenhuizen 
 → consultatieve psychiatrie 
 → kinder- en jeugdpsychiatrie 
 → ouderen psychiatrie 
 → gezinsverpleging 
 → psychiatrisch maatschappelijk werk 
 → psychiatrische behandeling 
 → psychiatrische jeugdzorg 
 → sociale psychiatrie 
 → transculturele psychiatrie 
 
Set 1 
psychiatrische zorg 
523 records 
 
Set 2 
psychiatrische zorg AND kinderpsychiatrie 
2 records 
 
Set 3 
Psychiatrie OR kinderpsychiatrie 
533 records 
 
Set 4 
Gapz 
2 records 
 
Set 5 
Paaz 
39 records 
 
Set 6 
Geestelijke gezondheidszorg 
1807 records 
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Set 7 
psychiatrische zorg OR kinderpsychiatrie OR gapz OR paaz OR psychiatrische 
ziekenhuizen OR consulatieve psychiatrie OR consultatieve psychiatrie OR kinder- en 
jeugdpsychiatrie OR ouderen psychiatrie OR gezinsverpleging OR psychiatrisch 
maatschappelijk werk 
55 records 
 
Set 8 
AGGZ  (ambulante gezondheidszorg) 

 → 1e lijns psychologen 
 → cad (consultatieburo voor alcohol en drugs) 
 → instellingen voor maatschappelijk werk 
 → jeugd psychiatrische dienst 
 → riagg 
 → telefonische hulpdiensten 

    
Set 9 
Aggz 
387 records 
 
Set 10 
Aggz OR eerste lijns psychologen OR cad OR instellingen voor maatschappelijk werk 
OR jeugd psychiatrische dienst OR raigg  
811 records 
 
Set 11 
Jeugd psychiatrische dienst 
0 records 
 
Set 12 
Riagg 
476 records 
 
EGGZ (eerste lijns geestelijke gezondheidszorg) 
 → . 
Set 13 
Eggz 
17 records 
 
IGGZ (intramurale geestelijke gezondheidszorg) 
 → community mental health centra 
 → mfe (multi functionele eenheden) 

 
Set 14  
Iggz 
31 records 
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Set 15 
Community mental healt centra 
0 records 
 
Set 16  
Mfe 
14 records 
 
Set 17 
Community mental health centra OR mfe OR iggz 
45 records 
 
Jeugd GGZ  → jeugdhulpverlening 
 
Set 18 
Jeugd ggz 
0 records 
 
Set 19 
Jeugdhulpverlening 
114 records 
 
OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) 
 → jeugdhulpverlening 
 
Set 20 
Oggz 
10 records 
 
Set 21 
Oggz AND jeugdhulpverlening 
2 records 
 
Preventieve geestelijke gezondheidszorg 
 → . 
 
Set 22 
Preventieve geestelijke gezondheidszorg 
0 records 
 
Psychosociale hulpverlening 
 → arbeidshulpverlening 
 → crisisinterventie 
 → maatschappelijk werk 
 → sociaal-pedagogische hulpverlening 
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Bijlage II: Zoektermen Breed Indicatoren 
 
 
Indicatoren 
↓ 
gezondheidsindicatoren → 
procesindicatoren → 
sociale indicatoren → 
structuur indicatoren → 
uitkomst indicatoren → 
meetinstrument → 
 
Set 23 
Indicatoren OR gezondheidsindicatoren OR procesindicatoren OR sociale indicatoren OR 
structuur indicatoren OR uitkomst indicatoren OR meetinstrument 
57 records 
 
Cliëntgerichtheid → cliëntgerichte zorg 
  Patiëntgerichte hulpverlening 
 
Patiëntgerichte hulpverlening → cliëntgerichte zorg 
 → functiegerichte zorgverlening 
 → vraaggestuurde zorg 
 → patiëntgerichte verpleging 
 → patiëntensatisfactie 
 → klantgerichtheid 
 → kwaliteitszorg 
 
Set 24 
Clientgerichtheid OR clientgerichte zorg OR patientgerichte hulpverlening OR 
functiegerichte zorgverlening OR vraaggestuurde zorg OR patiëntgerichte verpleging OR 
patiëntensatisfactie OR  klantgerichtheid OR kwaliteitszorg 
2272 records 
 
Informed consent → wilsonbekwaamheid 
 → patiëntenrecht 
 
Set 25 
Informed consent OR wilsonbekwaamheid OR patiëntenrecht 
745 records 
 
Continuïteit → transmurale zorg 
 → nazorg 
 → overdracht van de zorg 
 → zorgcoördinatie 
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Set 26 
Continuiteit OR transmurale zorg OR nazorg OR overdracht van de zorg OR 
zorgcoordinatie 
1287 records 
Wachttijd → afspraaksystemen 
 → bedrijvenpolikliniek 
 → intake 
 → wachttijden 
 → opname- en ontslag 
 
Set 27 
Wachttijd OR afspraaksystemen OR bedrijvenpolikliniek OR intake 
387 records 
 
Evaluatie → evaluatie-onderzoek 
 → feedback 
 → programma-evaluatie 
 → kwaliteitszorg 
 
Set 28 
Evaluatie OR evaluatie-onderzoek OR feedback OR programma-evaluatie OR 
kwaliteitszorg 
1849 records 
 
Risicopreventiebeleid → risico-analyse → veiligheidsstudies 
   → risk-management 
 → risico-gedrage → risicogroepen 
   → verslaving 
 → riskmanagement → riscico-evaluatie 
   → werkorganisatie 
 
Set 29 
Risicopreventiebeleid OR risico-analyse OR veiligheidsstudies OR risk-management OR 
risicogedrag OR risicogroepen OR verslaving OR risico-evaluatie OR werkevaluatie 
1342 records 
 
Medicatiefouten →  
↓ 
medicatietoediening → injecteren 
 → medisch handelen 
   
medicatieveiligheid  veiligheidsverpakkingen 
  medisch handelen 
  reductie van de schade van risicovolle 

geneesmiddelen 
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Set 30 
Medicatiefouten OR medicatietoediening OR injecteren OR medisch handelen OR 
veiligheidsverpakkingen OR reductie van de schade van risicovolle geneesmiddelen 
280 records 
 
premature beëindiging van de behandeling →  
vroegtijdige beëindiging van de behandeling →  
 
Set 31 
premature beëindiging van de behandeling OR vroegtijdige beëindiging van de 
behandeling 
0 records 
 
Behandeling → outcome indicatoren 
 → schadelijke bij-effecten 
   
Bijverschijnselen → bijwerkingen 
 → neveneffecten 
 → geneesmiddel 
 
Set 32 
Behandeling OR outcome indicatoren OR schadelijke bij-effecten OR bijwerkingen OR 
neveneffecten OR geneesmiddel 
1511 records 
 
Onderconsumptie → .  
Overconsumptie → .  
Consumptie → . medische consumptie 
 
Set 33 
Consumptie OR medische consumptie 
3358 records 
 
Protocollen gezondheidsschade → handelingsplannen 
 → standaarden 
 → kwaliteitseisen 
 
Set 34 
Protocollen OR handelingsplannen OR standaarden OR kwaliteitseisen 
1444 records 
Diagnostiek → diagnostische faciliteiten 
 → psychodiagnostiek 
 
Set 35 
Diagnostiek OR diagnostische faciliteiten OR psychodiagnostiek 
2356 records 
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Bijlage III: Zoektermen Doelgroepen 
 
Doelgroep: Kinderen en Jeugd 
Trefwoorden 
0-4 jarigen 
0-19 jarigen 
schoolkinderen 
adolescenten → 15-20 jarigen 
 → jeugdigen 
 → jongeren 
 → jong-volwassenen 
 
Set 1 
Kinderen OR jeugd OR 0-4 jarigen OR schoolkinderen OR adolescenten OR 15-20 
jarigen OR jeugdigen OR jongeren OR jong-volwassenen 
2294 records 
 
Doelgroep: Volwassenen 
Combineren van set “jeugd” en set “ouderen” en set “care” samen met set 38 en dan 
AND NOT. 
 
 
Doelgroep: Ouderen 
Bejaarden 
Hoogbejaarden 
Gepensioeneerden 
Geriatrie 
 
Set 2 
Ouderen OR bejaarden OR hoogbejaarden OR gepensioeneerden OR geriatrie 
3677 records 
 
Doelgroep: Care 
Chronisch psychiatrische patiënten 
Chronische aandoeningen 
Chronische patiënten 
Ouderenzorg 
 
Set 3 
Care OR chronisch psychiatrische patiënten OR chronische aandoeningen OR chronische 
patiënten OR ouderenzorg 
3221 records 
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Deel II: Beschrijving van de Indicatoren voor de GGZ 
 
 
 
 
 
 
● Sectie A: Indicatoren voor de Care-sector 
• Sectie B: Indicatoren voor de Cure-sector 
• Sectie C: Indicatoren voor de Care en Cure-sector  

 
Per sector zijn de indicatoren op basis van hun inhoud ingedeeld bij het uitkomstgebied 
“Welbevinden” of het uitkomstgebied “Gezondheid”. Indicatoren die inhoudelijk konden 
worden ondergebracht onder beide uitkomstgebieden zijn ingedeeld in een combinatie 
van beide uitkomstgebieden “Gezondheid en Welbevinden”. 
Tevens zijn de indicatoren onderbracht bij het bijbehorende risicoaspect.  
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Sectie A: Indicatoren voor de Care-sector 
 
Risico-indicator 
 

Onvoldoende geborgenheid 

Uitkomstgebied 
 

Welbevinden 

Risicoaspect 
 

Cliëntgerichtheid 

Onderbouwing Cliënten die zich niet geborgen voelen in een instelling, hebben een hoger risico 
op psychische, emotionele en sociale problemen, eenzaamheid, vervreemding en 
gedragsproblemen(12). Geborgenheid betekent zich thuis voelen in en betrokken 
voelen bij de instelling. Dit kan alleen als men zich gewaardeerd en geaccepteerd 
voelt. Persoonlijke betrokkenheid bij een organisatie of omgeving zorgt ervoor 
dat iemand zich een integraal deel voelt van die organisatie of omgeving (28). 
Ook cliënten die zich niet gehecht voelen aan de instelling waarin zij verblijven 
hebben een hoger risico op psychische, emotionele en sociale problemen. Dit 
geldt vooral voor cliënten in langdurende vormen van behandeling of zorg (13). 
Cliënten voelen zich meer thuis in een warme en huiselijke omgeving(14). Het 
direct meten van geborgenheid lukt niet; daarom is een proxy-maat nodig. Via 
een zelfbeoordelinginstrument kan de mate van ‘ergens bij te horen’ worden 
gemeten(15;16). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% Cliënten dat in een waarderingsonderzoek een negatief oordeel geeft over de 
woonsituatie of woonomstandigheden 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat aangeeft een negatieve waardering te hebben over de 
woonsituatie of woonomstandigheden 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat aan het waarderingonderzoek heeft deelgenomen. 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Verricht u periodiek waarderingsonderzoek onder cliënten? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten oordeelde in een waarderingsonderzoek negatief over de   
  woonsituatie of woonomstandigheden? 
 b. Hoe heeft u dit gemeten? 
 c. Wanneer is het laatste waarderingsonderzoek uitgevoerd? 
2. Kunt u aantonen welke maatregelen u naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft 

 genomen? 
3. Is er in uw instelling een beleid gericht op het uitvoeren van een waarderingsonderzoek gericht op de 

 woonsituatie of woonomstandigheden? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
4. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het periodiek 

  uitvoeren van waarderingsonderzoek onder de cliënten? 
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Risico-indicator Onvoldoende preventieve zorgactiviteiten om decompensatie te voorkomen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Fysieke en psychische gezondheid 
 

Onderbouwing 
 

Bij een adequate uitvoering van zorg en met voldoende aandacht voor preventieve 
zorgactiviteiten waaronder vroegtijdige signalering zal het risico op ontstaan of 
ontwikkeling van ziekte en psychiatrische decompensatie kleiner zijn dan wanneer 
hiervan minder of onvoldoende sprake van is(17). Ook valt hier te denken aan 
preventie van suïcidaal gedrag, waarbij een onderverdeling is te maken tussen 
secundaire preventie (de vroegtijdige onderkenning van signalen van depressiviteit en 
suïcidaliteit en de behandeling door GGZ-deskundigen in een zo vroeg mogelijk 
stadium) en primaire preventie (het trachten te voorkomen dat een depressieve 
ontwikkeling überhaupt op gang komt door bijvoorbeeld telefooncirkels, 
gespreksgroepen, rouwprojecten, huisbezoek aan rouwenden door lotgenoten, meer 
aandacht van vrijwilligers)(18-21). In de RIBW sector vinden geen uitkomstgerichte 
metingen plaats die een toe- of afname van de ernst van de symptomen van een 
psychiatrische stoornis in beeld brengen, maar er worden wel signalerings-
instrumenten gebruikt, die een (tussentijdse) uitkomst van zorg op cliëntniveau in 
kaart brengen en die bij een systematisch gebruik kunnen leiden tot preventieve 
behandelings- of begeleidingsactiviteiten. Deze kunnen psychiatrische ontregelingen 
tijdig ombuigen of helpen te voorkomen. Als beginnende psychiatrische ontregelingen 
niet tijdig worden onderkend, kunnen ten gevolge daarvan uiteindelijk meer 
ingrijpende maatregelen nodig zijn, waaronder een (tijdelijke of langerdurende) 
uitplaatsing van de betreffende patient in een afdeling voor psychiatrische 
behandeling. Daarom is gekozen voor het aantal opnames op een psychiatrische 
afdeling. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten dat in de maanden februari, maart en april 2004 opgenomen is in een 
kliniek voor psychiatrische behandeling of op een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis.  
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat in de maanden februari, maart en april 2004 opgenomen is in een 
kliniek voor psychiatrische behandeling of op een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat in februari, maart en april 2004 in de zorgvoorziening was.  
Type Procesindicator 
Sector Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het uitvoeren van preventieve zorgactiviteiten waaronder 
 vroegtijdige signalering? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b.  Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het uitvoeren 
 van preventieve zorgactiviteiten waaronder vroegtijdige signalering? 
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Risico-indicator Tardieve dyskinesie 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Fysiek functioneren 
 

Onderbouwing 
 
 

Patiënten met schizofrene stoornissen gebruiken vaak antipsychotica, die ongewenste 
en soms onverwachte bijwerkingen kunnen opleveren en die (al dan niet 
onomkeerbare) schade berokkenen aan de gezondheid, (22-24), zoals tardieve 
dyskinesie (22-24). Tardieve dyskinesie is een neurologische aandoening en een 
bewegingsstoornis die te herkennen is aan herhaalde, doelloze en onwillekeurige 
bewegingen, vooral rond de mond.  
Tardieve dyskinesie kan ontstaan door langdurig gebruik van bepaalde medicijnen 
tegen psychiatrische aandoeningen. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten met een schizofrene stoornis die op peildatum 31 maart 2004 in uw 
zorginstelling opgenomen waren met tardieve dyskinesie. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten met een schizofrene stoornis die op peildatum 31 maart in uw 
zorginstelling opgenomen waren met tardieve dyskinesie. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten met een schizofrene stoornis die op peildatum 31 maart 
2004 in uw zorginstelling opgenomen waren. 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het registreren tardieve dyskinesie Zo ja: 
 a. Hoeveel meldingen van tardieve dyskinesie zijn in de afgelopen drie maanden gedaan? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het registreren 
 van tardieve dyskinesie? 

Risico-indicatoren voor de GGZ, NIVEL 2006 61 



Risico-indicator Onvoldoende evaluatie begeleidingsplan 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en Welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van zorg 
 

Onderbouwing De uitvoering van zorg dient patientgericht te zijn en expliciet rekening te houden met 
de hulpbehoefte en de hulpvraag van de client. Het is van belang dat de cliënten 
kunnen aangeven hoe zij de geleverde zorg waarderen. Cliënttevredenheidsonderzoek 
levert informatie op die gebruikt kan worden voor het opstellen en (tijdig) bijstellen 
van het begeleidingsplan(25-27).  
Wanneer begeleiding in onvoldoende mate en/of niet transparant gestuurd wordt op 
basis van het oordeel en de toestemming van de cliënt, kunnen non-compliance, een 
gebrekkige hulpverlener-cliënt-relatie en onvoldoende resultaat van begeleiding het 
gevolg zijn (27).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten bij wie het begeleidingsplan is geëvalueerd en zo nodig isbijgesteld. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten bij wie het begeleidingsplan is geëvalueerd en zo nodig is bijgesteld. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten in de zorgvoorziening 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care  
 

 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Laat u cliënten ter goedkeuring hun begeleidingsplan ondertekenen? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar het individuele begeleidingsplan niet  
  ondertekend?  
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het betrekken van de cliënten bij het opstellen van het 
 individuele begeleidingsplan? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het gebruik 
 van een begeleidingsplan, bijvoorbeeld ten aanzien van de documentatie, inhoud, evaluatie en 
 instemming? 
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Risico-indicator Onvoldoende gebruiken van signaleringsplannen/-instrumenten 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en Welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van zorg 
 

Onderbouwing Het onderkennen en herkennen van signalen die kunnen wijzen op fysiek of psychisch 
welbevinden bij de cliënten is van belang. Als personeel onvoldoende geschoold en 
toegerust is om signalen te onderkennen, herkennen en deze te gebruiken om nader 
diagnostisch onderzoek en behandeling in te stellen, kan dat leiden tot 
onderdiagnostiek en onderbehandeling van ziekte of stoornissen. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld depressie vaak niet onderkend wordt(17). Het 
gebruiken van signaleringsinstrumenten en –plannen dient om de hulpverlener tijdig 
en adequaat te informeren over diverse mogelijke afwijkingen van de 
gezondheidstoestand van de patiënt. Zij richten zich op een tijdige onderkenning en 
therapeutische interventie en hebben een preventieve functie. Het niet gebruiken 
hiervan vergroot de kans op onderdiagnostiek en onderbehandeling (17;28;29). 
Signaleringsplannen hebben tot doel om het voor zowel hulpverleners als voor 
patiënten beter mogelijk te maken om dreigende psychiatrische ontregeling beter te 
zien aankomen, gerichter te kunnen interveniëren en de patiënten beter in staat te 
stellen om bij oplopende spanning adequater te kunnen handelen dan middels agressie 
en repressie(28). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het gegeven of de (persoonlijke of groeps-) begeleiders van de cliënten die in 2004 in 
de voorziening in zorg waren, gebruik hebben gemaakt van signaleringsplannen en/of 
-instrumenten om afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënten tijdig op te 
merken. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Maakt u systematisch en actief gebruik van signaleringsplannen en/of signaleringsinstrumenten om 
 afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënten te signaleren? Zo ja: 
 a. Welke signaleringsplannen en/of signaleringsinstrumenten worden actief gebruikt? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het systematisch en actief gebruiken van signaleringsplannen 
 en/of signaleringsinstrumenten om afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënten te signaleren? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het 
 systematisch en actief gebruiken van signaleringsplannen en/of signaleringsinstrumenten om afwijkingen 
 in de gezondheidstoestand van de cliënten te signaleren?
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Risico-indicator Onvoldoende deskundigheid van personeel bij het gebruik van 
signaleringsplannen 
 

Onderbouwing Als personeel onvoldoende geschoold en toegerust is om signalen die kunnen 
wijzen op fysiek of psychisch welbevinden bij de cliënten te onderkennen, 
herkennen en gebruiken om nader diagnostisch onderzoek en behandeling in te 
stellen, kan dat leiden tot onderdiagnostiek en onderbehandeling van ziekte of 
stoornissen(77;78). Uit verschillende onderzoeken waaronder onderzoeken van de 
IGZ blijkt dat bijvoorbeeld depressie vaak onderkend wordt. Training in het 
gebruik van signaleringsinstrumenten is hier daarom nodig(79;80).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% medewerkers dat in 2004 op basis van een vastgesteld meerjaren-
scholingsbeleid training of opleiding heeft gevolgd in een of meer van de 
volgende activiteiten: 
gebruik van signaleringsinstrumenten/-plannen 
het afstemmen van zorgactiviteiten op individuele wensen van cliënten 
het omgaan met agressie 
het stimuleren van cliënten aan activiteiten 
 

Risico-correctie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal medewerkers dat training of opleiding heeft gevolgd in een of meer van de 
volgende activiteiten: 
-gebruik van signaleringsinstrumenten/-plannen 
-het afstemmen van zorgactiviteiten op individuele wensen van cliënten 
-het omgaan met agressie 
-het stimuleren van cliënten om aan activiteiten deel te nemen 
 

Noemer Totaal aantal medewerkers 
 

Type Structuurindicator 
 

Sector Care  
 
 
Suggesties vragen inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op: 
 a. het systematisch en actief gebruiken van signaleringsplannen en/of signaleringsinstrumenten om  
  afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënten te signaleren? 
 b. het afstemmen van zorgactiviteiten op individuele wensen van cliënten in het omgaan met agressie 
 c. het stimuleren van cliënten om aan activiteiten deel te nemen. 
2. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 a. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in: 
 a. het systematisch en actief gebruiken van signaleringsplannen en/of b)  signaleringsinstrumenten om 
  afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënten te signaleren? 
 b. het afstemmen van zorgactiviteiten op individuele wensen van cliënten in het omgaan met agressie 
 c. het stimuleren van cliënten om aan activiteiten deel te nemen. 
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Sectie B: Indicatoren voor de Cure-sector 
 
Risico-indicator Onvoldoende gebruik van bemoeicontracten bij Zorgwekkende Zorgmijders 

 
Uitkomstgebied Welbevinden 

 
Risicoaspect Cliëntgerichtheid 

 
Onderbouwing 
 

De definitie van Zorgwekkende Zorgmijders luidt: ‘sociaal kwetsbare mensen die 
vanuit de optiek van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig 
hebben om zich in de samenleving te handhaven en geen op de reguliere 
hulpverlening passende hulpvraag hebben en lijden aan ernstige en langdurige 
psychische problematiek’(30). Een outreachende werkwijze, zoals bijvoorbeeld met 
bemoeicontracten, is een voorwaarde voor het totstandkomen van een succesvolle 
hulpverlening (30-34). Als de wenselijke behandeling niet geboden kan worden, 
garandeert de bemoeizorg toch een voor de patiënt belangrijke vorm van 
betrouwbaarheid die een toename van risico’s op gezondheidsschade beperkt weet te 
houden. Dit betekent dat als het aantal patiënten ‘Z.Z.’ met bemoeizorgcontact laag is, 
de mate van verloedering en verwaarlozing, (inclusief de overlast voor anderen) groot 
kan zijn. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het aantal bemoeicontracten dat op een bepaalde peildatum is afgesloten. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal bemoeicontracten dat op een bepaalde peildatum is afgesloten. 
 

Noemer Het totale geschatte aantal "ZZ" in het betreffende adherentiegebied 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het actief gebruiken van bemoeicontracten? Zo ja: 
 a. Maakt u systematisch en actief gebruik van bemoeicontracten? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het actief 
 gebruiken van bemoeicontracten?  
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Risico-indicator Behandelresultaat 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Fysiek en psychisch sociaal functioneren 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de cliënten kunnen aangeven hoe 
zij het behandelresultaat waarderen. Cliënttevredenheidsonderzoek kan  informatief 
zijn over de kwaliteit van het behandelproces en over de kwaliteit van het 
behandelresultaat(25-27;27;35). Het gebruiken van cliënttevredenheid binnen 
afdelingen met als doel de zorgverlening te verbeteren op grond van deze oordelen, is 
relevant omdat het sturingsinformatie oplevert die de instelling kan gebruiken om de 
kwaliteit van de uitvoering van zorg te verbeteren. Het is daarom van belang dat 
hulpverleners regelmatig bij cliënten informeren naar hun mening over het verloop 
van de behandeling en het behandelresultaat (27;35).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten dat een negatief oordeel gaf over het bereikte behandelresultaat. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten dat aangeeft een negatieve waardering te hebben over de gegeven 
behandeling. Van een negatieve waardering is sprake als de client onder de 
betreffende rubriek "waardering resultaat van de behandeling of begeleiding" drie of 
meer vragen met "nee" heeft beantwoord.  
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen 
aan het waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten 
met een negatieve waardering. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat aan het (GGZ-thermometer) waarderingonderzoek heeft 
deelgenomen. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier: 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het evalueren van het resultaat van de behandeling of van de 
 begeleiding door de cliënt met bijvoorbeeld de GGZ-thermometer of een ander waarderingsonderzoek? 
 Zo ja: 
 a. Hoeveel cliënten hebben deelgenomen aan deze evaluatie? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het evalueren 
 van het resultaat van de behandeling of van de begeleiding door de cliënt met een meetinstrument zoals 
 de GGZ-thermometer of met een ander meetinstrument?
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Risico-indicator Heropname 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Gezondheid 
 

Onderbouwing Een risico in de behandeling is dat er bij het afsluiten van de behandeling geen 
rekening wordt gehouden met heropname als gevolg van terugval van de patiënt (35). 
Voor afsluiting van de therapie is het zinvol om patiënten alert te maken op mogelijke 
signalen voor terugval. Aansluitend kan hun worden geleerd om anders met deze 
signalen om te gaan dan voor de start van de behandeling. Het anders omgaan met 
deze signalen kan bestaan uit het anders duiden en interpreteren ervan en uit andere 
coping-strategieën (35). Het aantal heropnames binnen twee maanden geeft aan dat er 
in de zorg voor deze patiënten nazorg of follow-up ontbreekt of onvoldoende effect 
heeft.  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten dat werd ontslagen en binnen twee maanden opnieuw in klinische 
behandeling werd opgenomen. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten dat in 2004 werd ontslagen uit de klinische behandeling en binnen 
twee maanden opnieuw werd opgenomen. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat in klinische behandeling was in 2004. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het voorkomen van terugval na het ontslaan van cliënten? Zo 
 ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het uitvoeren 
 van preventieve zorgactiviteiten ter voorkoming van terugval? 
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Risico-indicator Onvoldoende vermindering van de psychische stoornis bij patiënten met 
hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Veel onderzoek laat zien dat er op het moment van beëindiging van ambulante 
behandeling van patiënten met hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen een 
vermindering van ernst van de stoornis is opgetreden zoals bijvoorbeeld gemeten met 
de GAF-S (25;26). Wanneer dit niet het geval is, kan het riskant zijn om de 
behandeling te beëindigen (35;36). De betreffende indicator is mede bedoeld als een 
indirecte maat (proxy) voor het vaststellen van de mate waarin een zorgaanbieder 
werkt met “evidence based” behandeling. Als onderzoek laat zien dat tenminste 70% 
baat hierbij ondervindt maar desondanks het opgegeven percentage van een instelling 
lager is, dan kan dat samenhangen met een onvoldoende geïmplementeerd hebben van 
behandeling volgens de ‘state of the art’. Bij ouderen is deze vraag van belang omdat 
de indruk bestaat dat voor deze groep patiënten de toepassingen van kortdurende 
psychotherapie nog heel beperkt is. Gevoegd bij het gegeven dat de komende jaren het 
aantal oudere patiënten alleen maar zal toenemen, in combinatie met een beperkte 
beschikbaarheid van een psychotherapeutische behandelingsaanbod, betekent dit een 
directe bedreiging voor de gezondheid van veel mensen. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten met hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen bij wie bij de 
beëindiging van ambulante behandeling een vermindering van ernst van de stoornis 
zichtbaar is. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten met hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen bij wie de 
ambulante behandeling beëindigd is en bij wie bij de beëindiging van de ambulante 
behandeling een vermindering van ernst van de stoornis zichtbaar is. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten met hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen bij wie de 
ambulante behandeling beëindigd is. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het systematisch meten van de afname van de ernst van een 
 stoornis zoals bijvoorbeeld met behulp van de GAF-S (Global Assessment of Functioning)? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het 
 systematisch meten van de afname van de ernst van een stoornis zoals bijvoorbeeld met behulp van de 
 GAF (Global Assessment of Functioning)? 
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36. Risico-indicator Onvoldoende vermindering van de psychische stoornis bij patiënten met 
hoofddiagnose depressieve stoornis en/of rouwproblematiek 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Veel onderzoek laat zien dat er op het moment van beëindiging van ambulante 
behandeling van patiënten met een depressieve stoornis en/of rouwproblematiek een 
vermindering van ernst van de stoornis is opgetreden zoals bijvoorbeeld gemeten met 
de GAF-S (25;26). Wanneer dit niet het geval is, kan het riskant zijn om de 
behandeling te beëindigen (35;36). De betreffende indicator is mede bedoeld als een 
indirecte maat (proxy) voor het vaststellen van de mate waarin een zorgaanbieder 
werkt met “evidence based” behandeling. Als onderzoek laat zien dat tenminste 70% 
baat hierbij ondervindt maar desondanks het opgegeven percentage van een instelling 
lager is, dan kan dat samenhangen met een onvoldoende geïmplementeerd hebben van 
behandeling volgens de ‘state of the art’. Bij ouderen is deze vraag van belang omdat 
de indruk bestaat dat voor deze groep patiënten de toepassingen van kortdurende 
psychotherapie nog heel beperkt is. Gevoegd bij het gegeven dat de komende jaren het 
aantal oudere patiënten alleen maar zal toenemen, in combinatie met een beperkte 
beschikbaarheid van een psychotherapeutische behandelingsaanbod, betekent dit een 
directe bedreiging voor de gezondheid van veel mensen. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% met hoofddiagnose depressieve stoornis en/of rouwproblematiek bij wie bij de 
beëindiging van ambulante behandeling een vermindering van ernst van de stoornis 
zichtbaar is. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten met hoofddiagnose depressieve stoornis en/of rouwproblematiek bij 
wie de ambulante behandeling beëindigd is en bij wie bij de beëindiging van de 
ambulante behandeling een vermindering van ernst van de stoornis zichtbaar is. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten met hoofddiagnose depressieve stoornis en/of 
rouwproblematiek bij wie de ambulante behandeling beëindigd is. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het systematisch meten van de afname van de ernst van een 
 stoornis zoals bijvoorbeeld met behulp van de GAF-S (Global Assessment of Functioning)? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het 
 systematisch meten van de afname van de ernst van een stoornis met behulp van de GAF (Global 
 Assessment of Functioning)? 
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Risico-indicator Onvoldoende toepassing van best practices bij borderline persoonlijkheidsstoornissen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van het behandeling 
 

Onderbouwing Het toepassen van best practices zoals een relevante richtlijn of relevant 
zorgprogramma betekent dat er de best mogelijke zorg volgens een bepaalde standaard 
gegeven wordt (37). De preferente behandelvorm voor patiënten met hoofddiagnose 
borderline persoonlijkheidsstoornissen is die van langdurende psychotherapie, hetzij 
d.m.v. een cognitieve gedragstherapeutische benadering (Linehan), hetzij een 
psychodynamische expressieve psychotherapie (Young, Kernberg), al dan niet in een 
daartoe beschikbare klinische of dagklinische setting. Het geven van kortdurende 
behandeling aan deze patiënten is niet de eerste keus. Deze wordt pas dan aangeboden 
als andere mogelijkheden niet toepasbaar blijken of geïndiceerd zijn. Als het aantal 
patiënten met een kortdurende behandeling (relatief) hoog is, kan dat een aanwijzing 
zijn voor een suboptimaal behandelingsaanbod. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten met hoofddiagnose een borderline persoonlijkheidsstoornis dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan een vorm van kortdurende, klachtgerichte 
ambulante behandeling. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten met hoofddiagnose een borderline persoonlijkheidsstoornis dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan een vorm van kortdurende, klachtgerichte 
ambulante behandeling. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis op peildatum 
31 maart 2004 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het geven van specifiek op maat gesneden psychotherapie voor 
 patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het geven van 
 specifiek op maat gesneden psychotherapie voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis? 
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Risico-indicator Onvoldoende best practices bij persoonlijkheidsstoornissen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing 
 

Het toepassen van best practices zoals een relevante richtlijn of relevant 
zorgprogramma betekent dat er de best mogelijke zorg volgens een bepaalde standaard 
gegeven wordt (37). Een goed behandelproces voor patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen, houdt in dat een langerdurende behandeling noodzakelijk 
is om effecten te bewerkstelligen (27). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (DSM IV-hoofddiagnose) dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan een vorm van langerdurende psychotherapie 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (DSM IV-hoofddiagnose) dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan een vorm van langer durende psychotherapie. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (DSM IV-hoofddiagnose) 
op peildatum 31 maart 2004. 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het geven van specifiek op maat gesneden psychotherapie voor 
 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (DSM IV-hoofddiagnose)? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het geven van 
 langerdurende psychotherapie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (DSM IV-
 hoofddiagnose)? 
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Risico-indicator Vroegtijdig beëindigen van de ambulante psychiatrische behandeling 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Het terugvalrisico bij een afgebroken behandeling is ruim twee keer zo groot als bij 
een voortgezette behandeling (27).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten dat in de maanden februari, maart en april 2004 de ambulante 
behandeling voortijdig heeft beëindigd.  
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten dat in de maanden februari, maart en april 2004 ambulante 
behandeling kreeg en deze behandeling  voortijdig heeft beëindigd. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten dat in de maanden februari, maart en april 2004 ambulante 
behandeling kreeg. 
 

Type Procesindicator  
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het voorkomen van vroegtijdige beëindiging van ambulante 
 behandeling? Zo ja: 
 a. Registreert u in de dossiers van de patiënten of de ambulante behandeling vroegtijdig is beëindigd?  
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het registreren 
 van vroegtijdige beëindiging van ambulante behandeling? 
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Risico-indicator Onvoldoende intensieve behandelingsplaatsen voor patiënten met ernstige 
psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van zorg 
 

Onderbouwing 
 

Door het accent op extramuralisering van de zorg voor patiënten met ernstige 
psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen, bestaat het risico dat er een groot 
tekort is aan klinische bedden voor de patiënten die deze setting het hardst nodig 
hebben. Patiënten met ernstige psychiatrische problemen hebben een strakke 
bejegening nodig in een gesloten setting (38). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Aantal behandelingsplaatsen in de gesloten setting voor patiënten met ernstige 
psychiatrische problemen en gedragsstoornissen. Hierbij gaat het erom of de instelling 
wel of geen behandelingsplaatsen voor deze groep patiënten heeft en niet om het 
aantal. 
 

Riscico-correctie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal behandelingsplaatsen in de gesloten setting voor patiënten met ernstige 
psychiatrische problemen en gedragsstoornissen. 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Structuurindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het geven van intensieve behandeling aan patiënten met 
 ernstige psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen Zo ja: 
 a. Hoeveel behandelingsplaatsen in de gesloten setting voor patiënten met ernstige psychiatrische  
  problemen en gedragsstoornissen zijn er beschikbaar binnen uw instelling? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
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Risico-indicator Onvoldoende verbetering in het niveau van functioneren bij patiënten met 
hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornis 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Bij de beëindiging van ambulante behandeling van patiënten met hoofddiagnose 
persoonlijkheidsstoornis wordt verwacht dat bij deze beëindiging van de behandeling 
een verbetering in het functioneren zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld gemeten met de 
GAF-S (25;26). Wanneer dit niet het geval is, is het een risico om de behandeling te 
beëindigen (39;40). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten met een hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornis bij wie na beëindiging 
van de ambulante behandeling een verbetering in het functioneren meetbaar is.  
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten met hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornissen bij wie de ambulante 
behandeling beëindigd is en bij wie een verbetering van het functioneren meetbaar is.  
 

Noemer Totaal aantal patiënten met hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornissen bij wie de 
ambulante behandeling beëindigd is.  
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het stimuleren van het functioneren van deze patiënten en het 
 meten van het functioneren met bijvoorbeeld de GAF-S? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het stimuleren 
 van het functioneren van deze patiënten en het meten van het functioneren met bijvoorbeeld de GAF-S? 
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Risico-indicator Onvoldoende gebruik van behandelprogramma’ 
s 

Uitkomstgebieden Gezondheid en Welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Zorg- en behandelprogramma’s zijn een goed hulpmiddel bij het streven naar een 
vraaggerichte en transparante geestelijke gezondheidszorg (37;41). De 
beschikbaarheid van  beschrijvingen van zorg- of behandelingsprogramma’s geeft aan 
dat de beroepsbeoefenaren binnen die instelling een expliciete overeenstemming 
hebben bereikt over de vorm en inhoud van een specifiek behandelaanbod. Dat 
betekent dat er grotere kans aanwezig is op uniformiteit in de uitvoering van de 
behandeling, die is gebaseerd op de ‘state of the art’. Ook blijft de variatie in het 
behandelaanbod beperkt tot wat daarover expliciet is beschreven. Het risico bij het 
ontbreken van behandelingsprogramma’s is dat behandeling obsoleet is, dat er geen 
zicht is op wie wat waarom doet, dat eenieder behandeling naar eigen inzicht uitvoert 
en dat daardoor de kans op gezondheidsschade groot is.  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Aantal verschillende soorten behandelprogramma’s dat systematisch en actief in de 
zorgvoorziening wordt gebruikt 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal verschillende soorten behandelprogramma’s dat systematisch en actief in de 
zorgvoorziening wordt gebruikt 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het actief gebruiken van verschillende soorten 
 behandelprogramma’s? Zo ja: 
 a. Maakt u systematisch en actief gebruik van verschillende soorten behandelprogramma’s? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het actief 
 gebruiken van verschillende soorten behandelprogramma’s?  
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Risico-indicator Onvoldoende nazorg binnen twee weken 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en Welbevinden 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing 
 
 

 

Ongeveer vijfentwintig procent van de suïcides vindt plaats in de periode na ontslag 
uit een psychiatrisch ziekenhuis (42). Dit is een belangrijk risicomoment waarbij het 
van groot belang is om aan preventie te doen in de vorm van nazorg (42-44;44). Het is 
van belang om effectief aandacht te schenken aan de instandhouding van een 
continuïteit van zorg voor de patiënt die met ontslag gaat uit de kliniek. Hierbij gaat 
het erom dat een belangrijke basisvoorwaarde voor effectieve en veilige behandeling, 
in stand gehouden wordt. Concreet is het van belang ervoor te zorgen dat tussen de 
klinische en ambulante zorg voldoende en voor de patiënt ‘grijpbare’ continuïteit 
gerealiseerd wordt.Uit praktijkervaring blijkt dat het hebben van een eerste 
nazorgcontact binnen twee weken na ontslag een voorwaarde is voor goede nazorg. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten dat langer dan 2 weken moet wachten op een eerste ambulant/poliklinisch 
nazorgcontact na ontslag uit de klinische setting. 
 

Riscico-correctie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten dat langer dan 2 weken moet wachten op een eerste 
ambulant/poliklinisch nazorgcontact na ontslag uit de klinische setting in de afgelopen 
drie maanden. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat de afgelopen drie maanden ontslagen is uit de klinische 
setting 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het geven van nazorg binnen twee weken? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de patiënten moest langer dan 2 weken wachten op een eerste   
  ambulant/poliklinisch nazorgcontact bij ontslag uit de klinische setting? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het geven van 
 nazorg binnen twee weken bij ontslag uit de klinische setting?  
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Sectie C: Indicatoren voor de Care- en Cure-sector 
 
Risico-indicator Onvoldoende communicatie met hulpverleners 

 
Uitkomstgebied Welbevinden 

 
Risicoaspect Cliëntgerichtheid 

 
Onderbouwing Voor cliënten is het belangrijk dat hulpverleners vriendelijk zijn, respect, interesse en 

aandacht tonen en de cliënten serieus nemen(45-47). Indien dit niet het geval is, kan 
dit de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. De bejegening door hulpverleners 
wordt veelal positief beoordeeld(14;48). Verbale communicatie is een belangrijk 
onderdeel van bejegening, omdat dit cliënten in staat stel emoties te uiten, naar 
anderen te luisteren en informatie uit te wisselen. Bovendien vermindert 
communicatie de kans op sociale isolatie, depressieve gevoelens en 
gedragsproblemen(49). Daarnaast kan goede communicatie en een goede 
hulpverlener-cliënt-relatie het behalen van therapeutische doeleinden bevorderen in de 
psychiatrie(50). Voor cliënten die niet in staat zijn zich te uiten, anderen te begrijpen 
of informatie te horen kunnen andere (non)verbale communicatievormen worden 
gebruikt, bijv. snoezelen(51;52). Communicatie- en attitudetraining van hulpverleners 
en voldoende personeel kunnen een positieve bijdrage leveren aan een goede 
bejegening van en communicatie met de cliënten(53). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% Cliënten dat in een waarderingsonderzoek negatief oordeelt over de communicatie 
met de hulpverleners.  
Van een negatieve waardering is sprake als tenminste twee of meer vragen uit de 
rubriek 'waardering hulpverlener' van de GGZ Thermometer met "nee" zijn 
beantwoord.  
Als er binnen de voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen 
aan het waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten 
met een negatieve waardering. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat aangeeft een negatieve waardering te hebben over de 
communicatie met de begeleiders. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat aan het waarderingonderzoek heeft deelgenomen. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier: 
 
1. Verricht u periodiek waarderingsonderzoek onder cliënten? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten oordeelde in een waarderingsonderzoek negatief over de   
  communicatie met hulpverleners? 
 b. Hoe heeft u dit gemeten? 
 c. Wanneer is het laatste waarderingsonderzoek uitgevoerd? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op de bejegening van en (non)verbale communicatie met de 
 cliënten? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in de bejegening 
 van en (non)verbale communicatie met cliënten? 
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Risico-indicator Onvoldoende inspraak in begeleidingsplan 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Cliëntgerichtheid 
 

Onderbouwing Van iedere cliënt moet een individueel begeleidingsplan beschikbaar zijn om zorg op 
maat te kunnen leveren, aansluitend op de individuele behoeften van cliënten en hun 
wensen(14;45;46). Wanneer begeleiding in onvoldoende mate en/of niet transparant 
gestuurd wordt op basis van het oordeel en de toestemming van de cliënt, kunnen non-
compliance, een gebrekkige werkrelatie en onvoldoende resultaat van begeleiding het 
gevolg zijn(27). Evaluatie van deze plannen is daarom noodzakelijk(48). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten dat een negatief oordeel heeft over de inspraak bij het opstellen en 
uitvoeren van het begeleidingsplan. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat aangeeft een negatieve waardering te hebben over de inspraak bij 
het opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat aan het waarderingonderzoek heeft deelgenomen. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier: 
 
1. Laat u cliënten ter goedkeuring hun begeleidingsplan ondertekenen? Zo ja: 

a. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar het individuele begeleidingsplan niet  
  ondertekend?  

2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het betrekken van de cliënten bij het opstellen van het 
 individuele begeleidingsplan? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het gebruik 
 van een begeleidingsplan, bijvoorbeeld ten aanzien van de documentatie, inhoud, evaluatie en 
 instemming? 
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Risico-indicator Onvoldoende inspraak in behandelingsplan 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Cliëntgerichtheid 
 

Onderbouwing Van iedere cliënt moet een individueel behandelingsplan beschikbaar zijn om zorg op 
maat te kunnen leveren, aansluitend op de individuele behoeften van cliënten en hun 
wensen(14;45;46). Wanneer behandeling in onvoldoende mate en/of niet transparant 
gestuurd wordt op basis van het oordeel en de toestemming van de cliënt, kunnen non-
compliance, een gebrekkige werkrelatie en onvoldoende resultaat van behandeling het 
gevolg zijn(27;54;55). Evaluatie van deze plannen is daarom noodzakelijk(27). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten dat een negatief oordeel heeft over de inspraak bij het opstellen en 
uitvoeren van de behandeling. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat aangeeft een negatieve waardering te hebben over de inspraak bij 
het opstellen en uitvoeren van de behandeling. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat aan het  waarderingonderzoek heeft deelgenomen. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier: 
 
1. Laat u cliënten ter goedkeuring hun behandelplan ondertekenen? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar het individuele behandelplan niet  
  ondertekend?  
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het betrekken van de cliënten bij het opstellen van het 
 individuele behandelplan? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het gebruik 
 van een behandelplan, bijvoorbeeld ten aanzien van de documentatie, inhoud, evaluatie en instemming? 
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Risico-indicator Suïcide(pogingen) 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Psychisch functioneren 
 

Onderbouwing Het aantal (pogingen) tot suïcides neemt de laatste jaren toe, o.a. omdat er relatief 
meer patiënten met ernstigere psychiatrische afwijkingen in de instellingen zijn, 
terwijl de minder ernstige patiënten vaker ambulant begeleid worden. De kans op het 
plegen van suïcide is groter bij cliënten met schizofrenie en schizo-affectieve 
stoornissen, bij cliënten onder de veertig jaar, indien er al eerder een poging is gedaan 
en indien suïcide bekend is in de familie en bij gedwongen of langdurige opname(27). 
Een risicobeoordeling en herkenning van signalen kunnen preventief werken, waarbij 
een goede hulpverlener-cliëntrelatie en continuïteit van zorg en nazorg belangrijk 
zijn(18-21;56). De mogelijkheid om regelmatig supervisie en feedback te krijgen, kan 
hulpverleners helpen bij het herkennen van en omgaan met signalen ten aanzien van 
suïcide. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten in zorg dat al dan niet geslaagde suïcidepogingen heeft ondernomen. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten dat in een vorm van zorg van de zorgvoorziening was en al dan niet 
geslaagde suïcidepogingen heeft ondernomen. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat in de zorgvoorziening was. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten of ze een suïcidepoging hebben gedaan? Zo ja: 

a. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar suïcide gepleegd of suïcidepoging(en)  
  gedaan? 

2. Is er in uw instelling een protocol aanwezig voor de preventie van suïcidepoging(en) en het omgaan met 
 suïcidepoging(en)? 
 a. Wordt het betreffende protocol aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het gebruik van het betreffende protocol voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in de preventie 
 suïcidepoging(en) het herkennen van signalen van en omgaan met suïcidepoging(en) ? 
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Risico-indicator Ongewenste seksuele intimiteiten 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Emotionele veiligheid en intregiteit 
 

Onderbouwing Seksueel overschrijdend gedrag tussen cliënten onderling en tussen cliënten en 
hulpverleners gebeurt ondanks het feit dat inspanningen zijn verricht voor 
normontwikkeling en deskundigheidsbevordering ten aanzien van begeleiding van 
relatievorming en seksuele voorlichting(57;58). Ongewenste intimiteiten kunnen een 
verslechtering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot gevolg hebben, en 
een risico op infecties, bijvoorbeeld HIV-besmetting(59). Ook tasten seksueel 
grensoverschrijdende activiteiten de integriteit en autonomie van het individu aan en 
kunnen ze leiden tot een verslechtering van de gezondheid of tot de ontwikkeling van 
psychiatrische stoornissen, zoals PTSS. Beleid ten aanzien van  seks tussen bewoners 
is nodig, bijvoorbeeld m.b.t. de autonomie en rechten van de  cliënt. Training en 
begeleiding van de hulpverleners bij seksuele incidenten is wenselijk(60). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten die in de voorziening waren dat te maken heeft gehad met ongewenst 
seksueel gedrag van hulpverleners of medebewoners 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten dat in een setting in de zorgvoorziening was en te maken heeft gehad 
met ongewenst seksueel gedrag van hulpverleners of van medebewoners. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten dat in de zorgvoorziening was. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten ongewenste seksuele intimiteiten die door de cliënten zelf 
 zijn gemeld of gesignaleerd zijn door hulpverleners? Zo ja: 
 a. Maakt u hier een MIP-melding van of klachtenmelding van? 
 b. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar ongewenste seksuele intimiteiten  
  gemeld en/of bij hoeveel procent van de cliënten zijn ongewenste seksuele intimiteiten gesignaleerd 
  door hulpverleners? 
2. Is er in uw instelling een protocol aanwezig voor de preventie van en het omgaan met ongewenste 
 seksuele intimiteiten tussen bewoners en tussen bewoners en hulpverleners? 
 a. Wordt het betreffende protocol aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het gebruik van het betreffende protocol voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in de preventie 
 van en het omgaan met ongewenste seksuele intimiteiten, en het herkennen van signalen hiervan bij 
 cliënten? 
4. Worden er tuchtrechtelijke procedures gestart tegen hulpverleners wanneer zijn seksueel overschrijdend 
 gedrag tegenover cliënten hebben vertoond? 
 a. Hoeveel tuchtrechtelijke procedures zijn er gestart in 2004? 
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Risico-indicator Onvoldoende deelname aan activiteiten/maatschappelijke participatie 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Sociaal funtioneren 
 

Onderbouwing Activiteiten in GGZ-instellingen hebben de volgende functies: verhogen van de 
kwaliteit van leven, therapeutische interventie, preventie van achteruitgang en het 
vergemakkelijken van aanpassing aan de instelling(61). Cliënten die niet deelnemen 
aan activiteiten in een instelling, geen sociale relaties hebben en/of net participeren 
aan maatschappelijke activiteiten tonen vaker ontevredenheid, verveling, psychisch 
onwelbevinden/achteruitgang, eenzaamheid en depressiviteit en passen zich moeilijker 
aan aan het leven in een instelling(62;63). Vrouwen participeren vaker in activiteiten 
dan mannen(64). Het deelnemen aan activiteiten hangt nauw samen met de mate van 
cognitieve en lichamelijke beperkingen(61;65). Het is essentieel om rekening te 
houden met het eerdere leefpatroon wat betreft meedoen aan activiteitenprogramma’s 
en naar voorkeuren van de cliënten te vragen(61). Cliënten die niet in een instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg wonen, maar “begeleid”wonen buiten de instelling, 
zijn beter geïntegreerd, functioneren beter en zijn meer tevreden dan 
geïnstitutionaliseerde cliënten(66;67). Activiteitenprogramma’s moeten worden 
toegespitst op de cognitieve, fysieke en sociale mogelijkheden van de cliënt 
(61;67;68)en gestimuleerd worden door het personeel, bijvoorbeeld door speciale 
activiteitenbegeleiders (69). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % cliënten dat in een vorm van verblijf in de zorgvoorziening was en dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan interne of externe dagactiviteiten van 
tenminste twee dagdelen per week, of betaald werk of vrijwilligerswerk deed van 
tenminste twee dagdelen per week 
 

Risicocorrectie Cognitieve beperkingen, slechte gezondheid 
 

Teller Het aantal cliënten dat in een vorm van verblijf in de zorgvoorziening was en dat op 
peildatum 31 maart 2004 deel nam aan interne of externe dagactiviteiten van 
tenminste twee dagdelen per week behandeling of betaald werk of vrijwilligerswerk 
deed van tenminste twee dagdelen per week. 
 

Noemer Het totaal aantal cliënten dat in een vorm van verblijf in de zorgvoorziening was op 
peildatum 31 maart 2004 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten de deelname aan (gezamenlijke of individuele) 
 activiteiten georganiseerd door de instelling en maatschappelijke participatie? Zo ja: 
 a. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten aan welke soort (gezamenlijke of individuele)  
  activiteiten zij deelnemen? 
 b. Hoeveel procent van de cliënten heeft de afgelopen drie maanden niet deelgenomen aan   
  (gezamenlijke of individuele) activiteiten georganiseerd door de instelling of participeerde niet in  
  maatschappelijke activiteiten? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het stimuleren van cliënten om deel te nemen aan 
 (gezamenlijke of individuele) activiteiten of te participeren in maatschappelijke activiteiten? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatste geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het stimuleren 
 van de cliënten om aan activiteiten deel te nemen of te participeren in maatschappelijke activiteiten? 
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Risico-indicator Negatief oordeel over dagbesteding 
 

Uitkomstgebied Welbevinden 
 

Risicoaspect Sociaal functioneren 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de patiënten kunnen aangeven hoe 
zij de geleverde zorg waarderen. Dagbesteding valt onder de geleverde zorg. 
Activiteiten in instelling zijn gericht op het sociaal functioneren van de cliënten en 
kunnen meehelpen om cliënten een zinvolle dagbesteding te geven(45). Ze hebben de 
volgende functies: verhoging van de kwaliteit van leven, de gezondheid, 
therapeutische interventie, preventie van achteruitgang en het vergemakkelijken van 
aanpassing aan de instelling(62;63). Cliënten die niet deelnemen aan (gezamenlijke of 
individuele) activiteiten die door de instelling worden georganiseerd, tonen vaker 
ontevredenheid, verveling, psychisch onwelbevinden/achteruitgang, eenzaamheid en 
depressiviteit en passen zich moeilijker aan het leven in een instelling(62;63). Het is 
van belang om de cliënttevredenheid over de dagbesteding te onderzoeken, zodat er 
bij een negatieve waardering over de dagbesteding een verandering in de dagbesteding 
aangebracht kan worden(16;70-72).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % cliënten dat in het waarderingsonderzoek heeft aangegeven een negatieve 
waardering te hebben over hun dagbesteding en dagelijkse bezigheden. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten van de betreffende instelling dat heeft deelgenomen aan het 
waarderingsonderzoek en dat heeft aangegeven een negatieve waardering te hebben 
over hun dagbesteding en dagelijkse bezigheden. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten van de betreffende instelling dat heeft deelgenomen aan het 
waarderingsonderzoe 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënt hun wensen ten aanzien van dagritme, voeding, activiteiten, 
 kamergenoot, verblijfsruimte, vervoer, werk, scholing, hobby’s/vrije tijdsbesteding (per categorie 
 invullen). Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten had in het afgelopen jaar geen keuzemogelijkheid wat betreft:  
  dagritme, voeding, activiteiten, kamergenoot, verblijfsruimte, vervoer, werk, scholing, hobby’s/vrije 
  tijdsbesteding (per categorie invullen).  
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het aanbieden van keuzemogelijkheden? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het stimuleren 
 van cliënten om te kiezen?  
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Risico-indicator Onvoldoende exitgesprekken 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing Ongeveer 25 procent van de zelfmoorden vindt plaats in de periode na ontslag uit een 
psychiatrisch ziekenhuis(42). Mensen zijn weer thuis en worden ambulant 
nabehandeld. Daarmee is dat een belangrijk risicomoment en dus is preventie van 
belang. Het organiseren van exitgesprekken is hiervoor zeer geschikt. Amerikaans 
onderzoek heeft aangetoond dat wanneer patiënten na hun ontslag nog jarenlang 
briefjes van hun hulpverlener ontvangen met daarin de vraag hoe het nu met ze gaat en 
de uitnodiging om eens te bellen om eens te praten, het aantal suïcides afneemt (42). 
Exitgesprekken dienen zich te richten op het opbouwen en handhaven van de 
continuïteit van de geboden zorg, waardoor de patiënt zich ondersteund weet in de 
overgang tussen de zorg die hij / zij in de klinische en de ambulante situatie ontvangt.  
 

Omschrijving risico-
indicator 
 

% patiënten met wie exitgesprekken gevoerd wordt. 

Risicocorrectie 
 

Niet van toepassing 

Teller Aantal patiënten dat in een vorm van zorg van de zorgvoorziening was en met wie 
exitgesprekken zijn gevoerd 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat in de zorgvoorziening was. 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten of er exitgesprekken met hen worden gevoerd? Zo ja: 
 a. Met hoeveel procent van de cliënten zij er in het afgelopen jaar exitgesprekken gevoerd? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het voeren van exitgesprekken met patiënten die ontslagen 
 worden uit de zorginstelling? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het voeren 
 van exitgesprekken? 
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Risico-indicator Onvoldoende invoeren van verbeteringen in behandelaanbod 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing Het invoeren van verbeteringen in (de organisatie) van het ambulante en/ of 
(dag)klinische behandelaanbod op basis van behaalde behandelresultaten past in 
het beeld van zorg op maat waarin behandelingen geëvalueerd en zo nodig 
aangepast worden(25-27). De vraag over deze indicator tracht na te gaan in 
hoeverre een instelling een actief kwaliteitsbeleid realiseert. Als daarvan sprake is 
komt dit naar alle waarschijnlijkheid tot uitdrukking in verbeteracties. Het vragen 
naar het aantal verbeteracties concretiseert deze indicator. Het is daarom van 
belang dat wanneer de behandeling geëvalueerd wordt door middel van cliënt-
tevredenheidsonderzoek,  benodigde aanpassingen in het behandelaanbod worden 
gedaan als de resultaten van het onderzoek hier aanleiding toe geven(25;26).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het invoeren van verbeteringen in (de organisatie) van het ambulante en/ of 
(dag)klinische behandelaanbod op basis van behaalde behandelresultaten 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepasssing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Structuurindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het invoeren van verbeteringen in (de  organisatie) van het 
 ambulante en/ of (dag)klinische behandelaanbod op basis van behaalde behandelresultaten? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 

b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het invoeren 
 van verbeteringen in (de organisatie) van het ambulante en/ of (dag)klinische behandelaanbod op basis 
 van behaalde behandelresultaten? 
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Risico-indicator Onvoldoende gebruik van een geneesmiddelenformularium 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing 
 

Een geneesmiddelenformularium bevat een evidence based overzicht van effecten en 
risico’s van het gebruik van farmaca. Zij geeft aanbevelingen welke middelen bij 
voorkeur gebruikt dienen te worden. Het niet systematisch gebruiken van een 
formularium geeft risico’s op schadelijke en niet opgemerkte gezondheidseffecten.  
Het voordeel van een geneesmiddelenformularium is dat de artsen per aandoening 
gefundeerde keuzes maken over het voorschrijven van medicijnen en dit niet doen op 
basis van gevoel, ervaring of reclame(73;74). Deze voordelen liggen overwegend in 
het feit dat een arts slechts met een beperkt aantal geneesmiddelen werkt, waarvan de 
bijwerkingen bekend zijn. Zodoende 
worden patiënten niet of nauwelijks geconfronteerd met (nog) onbekende 
bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen(73). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het gegeven of er binnen de voorziening een specifiek op hun doelgroepen afgestemd 
geneesmiddelenformularium gebruikt wordt. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het gegeven of er binnen de voorziening een specifiek op hun doelgroepen afgestemd 
geneesmiddelenformularium gebruikt wordt. 
 

Noemer n.v.t. 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het systematisch gebruik geneesmiddelenformularia? Zo ja: 
 a. Hoeveel soorten geneesmiddelenformularia worden er binnen de zorgvoorziening actief en 

systematisch gebruikt? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het 
 systematisch gebruik van geneesmiddelenformularia? 
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Risico-indicator Onvoldoende gebruiken van een risicopreventiesysteem medicatieverstrekking 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing Uitgangspunt van een geneesmiddelendistributiesysteem is dat het juiste geneesmiddel 
op de juiste tijd aan de juiste patiënt wordt toegediend(75;76). Fouten komen vaak 
voor, kunnen ernstig zijn en zijn vaak te voorkomen(77-79). Fouten bij de 
medicatieveiligheid kunnen schade aan de gezondheid van de patiënt berokkenen. De 
focus op het gebruiken van veilige systemen waardoor fouten niet meer leiden tot 
schade blijkt hierbij cruciaal en niet het streven naar foutloos handelen (80)  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Medewerkers van de zorgvoorziening werken op 31 maart 2004 met een 
risicopreventiesysteem dat zich richt op het voorkomen van fouten in de 
medicatieverstrekking 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het gebruik van een risicopreventiesysteem dat zich richt op 
 het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het gebruik 
 van een risicopreventiesysteem dat zich richt op het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking? 
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Risico-indicator Fouten bij medicatieverstrekking 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing Uitgangspunt van een geneesmiddelendistributiesysteem is dat het juiste geneesmiddel 
op de juiste tijd aan de juiste patiënt wordt toegediend(75). Fouten komen vaak voor, 
kunnen ernstig zijn en zijn vaak te voorkomen(77-79). Fouten bij de 
medicatieverstrekking kunnen niet alleen lichamelijke gevolgen hebben voor de cliënt, 
maar ook achteruitgang in het geestelijk functioneren, gedragsproblemen en 
valincidenten veroorzaken. Het risico op fouten is groter bij nieuwe bewoners, 
polifarmacie, communicatieproblemen tussen hulpverleners en verkeerd 
voorschrijven(81;82). Transfers tussen afdelingen of instellingen kunnen samengaan 
met stoppen van medicatie, verandering van de dosis en soort medicijn(83). Geen 
goede registratie van de medicatie in het zorgplan komt ook vaak voor(80;84). Slecht 
leesbaar handschrift en telefonische opdrachten die niet goed worden gecontroleerd 
leveren fouten op, evenals het uitleveren en uitzetten van de medicijnen(76;85). 
Preventieve maatregelen zijn o.a. systematische monitoring van de 
medicatieverstrekking(78;86), versimpeling van en meerdere controles tijden het 
proces en gebruik van richtlijnen(75).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van de voorziening zijn, bij wie in 
de maanden februari, maart en april 2004 fouten gemaakt zijn bij de verstrekking van 
medicatie wat betreft het soort geneesmiddel, de voorgeschreven dosis en/of het 
tijdstip van toedienen. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten die in de maanden februari, maart en april 2004 in een vorm van 
langdurig verblijf van de voorziening waren en bij wie in de maanden februari, maart 
en april 2004 fouten gemaakt zijn bij de verstrekking van medicatie wat betreft het 
soort geneesmiddel, de voorgeschreven dosis en/of het tijdstip van toedienen. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten die in de maanden februari, maart en april 2004 in een vorm van 
langdurig verblijf van de voorziening waren.  
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier: 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten als fouten plaatsvinden bij de medicatieverstrekking? Zo 
 ja: 
 a. Bij hoeveel procent van de cliënten zijn in het afgelopen jaar fouten bij de medicatieverstrekking  
  gemaakt wat betreft het soort geneesmiddel, de voorgeschreven dosis of het tijdstip van toedienen? 
2. Is er in uw instelling een protocol aanwezig voor medicatieverstrekking? 
 a. Wordt het betreffende protocol aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het gebruik van het betreffende protocol voor het laatste geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in een 
 zorgvuldige medicatieverstrekking? 
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Risico-indicator (Periodiek) lichamelijk onderzoek 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Kwaliteit van zorg 
 

Onderbouwing 
 

Aandacht voor het lichamelijke functioneren mag in de behandeling niet 
ontbreken(35). Bij veel ernstige psychiatrische stoornissen komen al dan niet 
opgemerkt (co-morbide) somatische afwijkingen of stoornissen voor. Ter voorkoming 
van co-morbiditeit is het van belang dat in ieder geval bij de patiënten in (dag-
)klinische of klinische zorg een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd (87).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten die in een vorm van verblijf van de voorziening wonen, bij wie in de 
maanden februari, maart, april 2004 een algemeen lichamelijk onderzoek is 
uitgevoerd. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten die in een vorm van verblijf van de voorziening wonen, bij wie in 
de maanden februari, maart, april 2004 een algemeen lichamelijk onderzoek is 
uitgevoerd. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten die in de maanden februari, maart, april 2004 in een vorm 
van verblijf van de voorziening wonen 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het (periodiek) uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij de 
 cliënten? Zo ja: 
 a. Bij hoeveel procent van de cliënten is er in de afgelopen drie maanden een lichamelijk onderzoek 

uitgevoerd? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in op het 
 (periodiek) uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij de cliënten? 
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Risico-indicator Type 2 diabetes 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing Studies uit Amerika en Japan hebben aangetoond dat diabetes mellitus vaker 
voorkomt bij patiënten met schizofrenie dan bij de algemene bevolking(88). Diabetes 
hangt samen met significante morbiditeit en premature mortaliteit. Het komt vaak 
voor dat een verslechterde glucose tolerantie en diabetes niet worden 
gediagnosticeerd. Een actieve screening naar hoge risicogroepen biedt daarom 
voordeel. Modificatie van levensstijl en farmacotherapie kunnen behulpzaam zijn bij 
het voorkomen of vertragen van de ontwikkeling van type 2 diabetes. Er zijn veel 
aanwijzingen dat mensen met een schizofrene stoornis een groter risico lopen om 
diabetes mellitus en een verslechterde glucosetolerantie te ontwikkelen: drie op de tien  
patiënten met een schizofrene stoornis loopt dit risico(27). De werkelijke prevalentie 
van diabetes en verslechterde glucose tolerantie  wordt echter nog onderschat wegens 
het stille en a-symptomatische verloop van deze ziekte. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten met een schizofrene stoornis dat op 31 maart 2004 in een vorm van 
zorg van de voorziening was en bij wie een systematische screening op de 
aanwezigheid van type diabetes 2 door middel van een bepaling van de veneuze 
plasmawaarden van glucose heeft plaatsgevonden.   
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten met een schizofrene stoornis dat op 31 maart 2004 in een vorm 
van zorg was bij wie een systematische screening op de aanwezigheid van type 
diabetes 2 door middel van een bepaling van de veneuze plasmawaarden van glucose 
heeft plaatsgevonden.   
 

Noemer Het totaal aantal patiënten met een schizofrene stoornis dat op 31 maart 2004 in een 
vorm van zorg was.  
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het systematisch screenen op de aanwezigheid van type 
 diabetes 2 door middel van een bepaling van de veneuze plasmawaarden van glucose? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten is in de afgelopen drie maanden systematisch gescreend op de 

aanwezigheid van type diabetes 2 door middel van een bepaling van de veneuze plasmawaarden van 
glucose? 

 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het 
 systematisch screenen op de aanwezigheid van type diabetes 2 door middel van een bepaling van de 
 veneuze plasmawaarden van glucose? 
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Risico-indicator Onbedoeld gewichtsverlies 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Fysiek functioneren 
 

Onderbouwing Onbedoeld gewichtsverlies komt veel voor bij ouderen(48), die daardoor een hoger 
risico hebben op infectie, depressie, ziekte en overlijden(89). De belangrijkste 
oorzaken van onbedoeld gewichtsverlies zijn depressie, kanker, hartziekten en goed- 
(en kwaad)aardige maag-darmziekten, (bijwerkingen van) medicatie, polyfarmacie en 
reductie van psychofarmaca(90).Cognitieve beperkingen en psychiatrische ziekten 
kunnen, naast kauw-, slik- en gebitsproblemen en algemeen verlies aan eetlust, 
eveneens gerelateerd zijn aan gewichtsverlies (89;91). Een patiënt met gewichtsverlies 
moet lichamelijk onderzocht worden, inclusief de mond- en keelhholte, wekelijks of 
maandelijk gewogen worden en een consult van een diëtist krijgen in verband met 
voedingssupplementen. Hulp van een bekend persoon bij het eten en rekening houden 
met individuele voorkeuren zijn factoren die kunnen bijdragen aan een verbeterde 
voedselinname(90). In het uiterste geval kan worden overgegaan tot sondevoeding 
(91). Een beleid gericht op het opsporen, rapporteren en monitoren van 
gewichtsverlies (92) is noodzakelijk evenals de aanwezigheid van voldoende 
personeel, of bijvoorbeeld een aparte hulpverlener die toeziet op cliënten met slechte 
voedsel- en vochtinname.  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % cliënten in een vorm van zorg van de voorziening bij wie in de maanden maart 
en april 2004 meer dan 10% gewichtsverlies is vastgesteld. 
 

Risicocorrectie Kanker/terminale ziekte 
 

Teller Het aantal cliënten in een vorm van zorg van de voorziening bij wie in de maanden 
februari, maart en april 2004 meer dan 10% gewichtsverlies is vastgesteld. 
 

Noemer Het totaal aantal cliënten in een vorm van zorg van de voorziening in de maanden 
februarie, maart en april 2004.  
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert  u in het zorgdossier van de cliënten als ze te maken hebben met (onbedoeld) gewichtsverlies? 
 Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten had op een bepaald moment >10% (onbedoeld) gewichtsverlies in  
  twee maanden? 
 b. Worden cliënten maandelijks gewogen? 
2. Is er in uw instelling een protocol voor het signaleren van (onbedoeld) gewichtsverlies? 
 a. Wordt het betreffende protocol aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het gebruik van het betreffende protocol voor het laatst geëvalueerd? 
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Risico-indicator Agressie 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Gezondheid 
 

Onderbouwing Agressief gedrag bedreigt de veiligheid en het welbevinden van het personeel, 
patiënten en anderen. De definitie van agressief gedrag is niet eenduidig in de 
literatuur (93-95). In dit document wordt het volgende onder agressie verstaan: “Elk 
bedreigend verbaal of fysiek gedrag gericht tegen anderen. Dit kan bestaan uit 
schreeuwen, vloeken, vernielen van eigendommen, bedreigen en vechten (93;94).” 
Mogelijke gevolgen van agressief gedrag zijn verwondingen en psychische 
problemen, zoals verdere afzondering bij o.a. de ziekte van Alzheimer (96). In 74% 
van de gevallen is de agressie gericht op het personeel; agressie komt vaak voort uit 
onvoldoende communicatie en omgevingsfactoren, naast (verergering van) 
psychopathologie en weinig expressieve communicatievaardigheden (93;95;97-99). 
Interactionele factoren zijn o.a.: niet luisteren naar de cliënt, geen aandacht geven, niet 
serieus nemen en afzondering. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld gebrek aan 
privacy en veel cliënten op een afdeling. Het relatieve risico neemt toe als er minder 
verzorgenden aanwezig zijn, er meer cliënten zijn die aanzetten tot geweld, 
gedesoriënteerd zijn of gedwongen zijn opgenomen en als afzondering vaker 
voorkomt (93;100;101). Het begrijpen van de aard en oorzaak van agressief gedrag en 
het effectief aanpakken ervan kan de kwaliteit van het leven van de cliënt, diens 
medebewoners en het personeel verbeteren (96). Training van personeel in het 
omgaan met agressie in de gehandicaptenzorg verminderde agressief gedrag (102). 
Feedback kan bijdragen aan de preventie van agressie, evenals psychosociale training 
van cliënten (100). Een duidelijk beleid voor agressiepreventie en 
preventiebehandeling is gewenst (96).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

% patiënten bij wie zich (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten 
voordeden. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal patiënten wie zich (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten 
voordeden. 
 

Noemer Totaal aantal patiënten dat in de zorgvoorziening was. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten verbaal of fysiek agressief of gewelddadig gedrag jegens 
 hulpverleners en andere cliënten? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten vertoonde verbaal of fysiek agressief of gewelddadig gedrag jegens 
  hulpverleners of andere cliënten in de afgelopen drie maanden? 
2. Analyseert u agressie-incidenten? Zo ja: 
 a. Zijn er veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van deze analyses? 
3. Is er in uw instelling beleid gericht op de preventie van en het omgaan met verbaal of fysiek agressief of 
 gewelddadig gedrag? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
4. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in de preventie 
 van en het omgaan met verbaal of fysiek agressief of gewelddadig gedrag? 
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Risico-indicator Onvoldoende gebruik van registratiesysteem voor registreren van (ernstige) 
bijwerkingen 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing Wanneer (ernstige) bijwerkingen van medicijnen niet gemeld worden via een daarvoor 
bedoeld registratiesysteem, bestaat het risico op herhaling van deze bijwerkingen, met 
kans op co-morbiditeit (103). Door het registreren en evalueren van bijwerkingen in 
de dagelijkse praktijk, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het 
optimaliseren van de individuele farmacotherapie (104). De Stichting Landelijke 
Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB) biedt hiervoor een uitstekend raamwerk. 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het aantal meldingen van (ernstige) bijwerkingen van geneesmiddelen via een 
daarvoor bedoeld registratiesysteem 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het registreren van (ernstige) bijwerkingen van medicijnen? Zo 
 ja: 
 a. Hoeveel meldingen van (ernstige) bijwerkingen van geneesmiddelen zijn via een daarvoor bedoeld 

registratiesysteem in de afgelopen drie maanden gedaan? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het registreren 
 van (ernstige) bijwerkingen van medicijnen via een daarvoor bedoeld registratiesysteem? 
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Risico-indicator Polyfarmacie 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing 
 
 

Het komt vaak voor dat langdurig zieke patiënten en patiënten met co-morbiditeit (te) 
veel medicijnen krijgen voorgeschreven (105), zoals 2 of meer psychofarmaca, 
waarbij in 89% van de gevallen irrationele combinaties voorkomen (106;107). 
Nadelige gevolgen van polifarmacie kunnen zijn een interactie tussen verschillende 
medicijnen waardoor patiënten ziek worden of overlijden. Andere gevolgen zijn 
gewichtsverlies, verminderde ADL, vallen, verwardheid, slaperigheid en depressie 
(81). Daarnaast neemt het risico op medicatiefouten met het aantal verschillende 
medicijnen, waarbij zowel cliënt als de hulpverlener een fout kunnen maken, toe 
(107). Richtlijnen voor monitoring van medicatie en een terughoudend 
prescriptiebeleid kunnen polyfarmacie helpen voorkomen, evenals gecomputeriseerde 
prescriptie (‘medicatieprofiel’) (107). Met name in de ambulante sector is een 
verhoogd risico aanwezig, omdat hier meerdere behandelaars voor dezelfde patiënt 
medicatie voorschrijven (zoals een psychiater, een huisarts, een andere medische 
specialist), die onafhankelijk en zonder medeweten van elkaar medicatie (kunnen) 
voorschrijven. Het hangt dan alleen af van de vraag of er een “toezichthoudende” 
apotheek alert genoeg is om tussenbeide te komen, als er risicovolle combinaties 
voorkomen.  
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten dat op peildatum 31 maart 2004 in ambulante behandeling was, dat 
meer dan 6 soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikte (meer dan 4 soorten 
geneesmiddelen bij kinderen). 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2004 in ambulante behandeling was, 
dat meer dan 6 soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikte (meer dan 4 soorten 
geneesmiddelen bij kinderen).. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2004 in ambulante behandeling 
was. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure en Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u in het zorgdossier van de cliënten hoeveel verschillende medicijnen ze per dag krijgen? Zo 
 ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten kreeg in het afgelopen jaar meer dan 4 verschillende medicijnen per 

dag? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het monitoren van polyfarmacie? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
3. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
4. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het monitoren 
 van de (hoeveelheid) medicatie? 
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Risico-indicator Cannabisgebruik door patiënten 
 

Uitkomstgebied Gezondheid 
 

Risicoaspect Risicopreventie in uitvoering van zorg 
 

Onderbouwing 
 
 

Het gebruik van alcohol en of drugs komt vaak voor in combinatie met schizofrenie en 
compliceert de behandeling (27). Het gebruik van cannabis en andere drugs is een 
factor die bijdraagt aan het ontstaan van gezondheidsschade bij patiënten en vormt het 
gebruik van cannabis een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van psychosen. 
Patiënten met schizofrenie gebruiken vaak cannabis; cannabisgebruik is een 
onafhankelijke risicofactor van psychotische recidieven en desorganisatie(108). 
Eveneens verzwakt het de therapeutische effecten van psychiatrische behandeling en 
rehabilitatieprogramma’s (27). Door deze indicator toe te spitsen op de dagklinische 
setting kan scherper in beeld worden gebracht in hoeverre de zorgaanbieder zelf 
bijdraagt aan de vermindering, toename of instandhouding van het cannabisgebruik. 
Als het aantal patiënten met cannabisgebruik relatief hoog is duidt dat op een 
suboptimaal behandelaanbod 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % patiënten dat in (dag) klinische behandeling van de voorziening was en dat in 
de maanden februari, maart en april 2004 tijdens hun behandeling wekelijks cannabis 
gebruikten. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Het aantal patiënten dat in (dag) klinische behandeling van de voorziening was en dat 
in de maanden februari, maart en april 2004 tijdens hun behandeling wekelijks 
cannabis gebruikten. 
 

Noemer Het totaal aantal patiënten dat in (dag) klinische behandeling van de voorziening was 
in de maanden februari, maart en april 2004.  
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Cure en Care 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het gedogen van cannabisgebruik door patiënten? Zo ja: 
 a. Registreert u in de dossiers van de patiënten of zij cannabis gebruiken? 
 b. Registreert u in de dossiers van de patiënten hoe frequent zij cannabis gebruiken? 
 c. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 d. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het registreren 
 van cannabisgebruik door patiënten? 
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Risico-indicator Niet uitvoeren van waarderingsonderzoek  
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de cliënten kunnen aangeven hoe 
zij de geleverde zorg waarderen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
psychische klachten  van de cliënt en er dient multi-dimensioneel te worden gemeten. 
Cliënttevredenheidsonderzoek kan  informatief zijn over de kwaliteit van het 
behandelproces, over de kwaliteit van het behandelresultaat, de communicatie, de 
werkrelatie en de woonsituatie. Het gebruiken van cliënttevredenheid binnen 
afdelingen met als doel de zorgverlening te verbeteren op grond van deze oordelen, 
heeft zeker waarde. Het uitvoeren van waarderingsonderzoek d.m.v. een vragenlijst is 
naast interviewen een belangrijke invalshoek voor het meten van de uitkomst van zorg 
vanuit het perspectief van de patiënt en daarom onmisbaar als uitkomstmaat. Dit is in 
overeenstemming met de visie van GGZ Nederland(70-72),(25),(26)  
 

Omschrijving risico-
indicator 

De instelling voert met behulp van de GGZ-thermometer of op andere wijze 
waarderingsonderzoek uit onder de cliënten 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Verricht u periodiek waarderingsonderzoek onder cliënten? Zo ja: 
 a. Doet u dit waarderingsonderzoek met de GGZ-thermometer of met een ander instrument? 
 b. Hoeveel cliënten hebben hieraan deelgenomen? 
 c. Wanneer is het laatste waarderingsonderzoek uitgevoerd? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het periodiek uitvoeren van waarderingsonderzoek onder de 
 cliënten? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het periodiek 
 uitvoeren van waarderingsonderzoek onder de cliënten? 
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Risico-indicator Onvoldoende uitvoeren van waarderingsonderzoek gericht op evaluatie van de 
behandeling/begeleiding 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de cliënten kunnen aangeven hoe 
zij de geleverde behandeling en begeleiding waarderen. Cliënttevredenheidsonderzoek 
kan  informatief zijn over de kwaliteit van de behandeling en begeleiding (25-27).Het 
gebruiken van cliënttevredenheidsonderzoek binnen afdelingen met als doel de 
zorgverlening te verbeteren op grond van deze oordelen, heeft zeker waarde. Een 
behandeling en/of begeleiding die een negatieve waardering krijgt, zegt iets over de 
ervaren kwaliteit van de zorg. Het is daarom van belang dat er waarderingsonderzoek 
wordt uitgevoerd onder de patiënten waarbij gevraagd wordt naar de waardering van 
de behandeling en begeleiding. Punten die hierbij geëvalueerd kunnen worden zijn: 
bejegening door hulpverleners, waardering van de informatie over de behandeling, 
instemming van de patiënt met het behandelingsplan(16). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

De instelling voert dit jaar waarderingonderzoek uit onder de patiënten waarin de 
gegeven behandeling of begeleiding is geëvalueerd. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 

 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Verricht u periodiek waarderingsonderzoek onder cliënten? Zo ja: 
 a. Hoeveel cliënten hebben hieraan deelgenomen? 
 b. Hoeveel cliënten hebben een negatief oordeel gegeven over de gegeven behandeling of begeleiding? 
 c. Wanneer is het laatste waarderingsonderzoek uitgevoerd? 
 d. Kunt u aantonen welke maatregelen u naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft  
  genomen? 
2. Is er in uw instelling een beleid gericht op het periodiek uitvoeren van waarderingsonderzoek onder de 
 cliënten? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het periodiek 
 uitvoeren van waarderingsonderzoek onder de cliënten? 
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Risico-indicator Onvoldoende evaluatie van de behandeling 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van behandeling 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de cliënten kunnen aangeven hoe 
zij de geleverde zorg waarderen. Cliënttevredenheidsonderzoek kan  informatief zijn 
over de kwaliteit van de behandeling(16;25-27;35). Het gebruiken van 
cliënttevredenheidsonderzoek waarbij de behandeling geëvalueerd wordt, heeft zeker 
waarde. Wanneer de behandeling in onvoldoende mate en/of niet transparant gestuurd 
wordt op basis van het oordeel en de toestemming van de cliënt, kunnen non-
compliance, een gebrekkige werkrelatie en onvoldoende resultaat van behandeling het 
gevolg zijn. Het is daarom van belang dat hulpverleners regelmatig bij cliënten 
informeren naar hun mening over het verloop van de behandeling(16;25-27;35).  
 

Omschrijving risico-
indicator 

De zorginstelling evalueert de behandelplannen en stelt deze zo nodig bij. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het evalueren en zo nodig bijstellen van het individuele 
 behandelingsplan? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het evalueren 
 en zo nodig bijstellen van behandelingsplannen? 
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Risico-indicator Onvoldoende evaluatie zorgplan 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Kwaliteit van het behandeling 
 

Onderbouwing In het kader van zorg op maat is het van belang dat de cliënten kunnen aangeven hoe 
zij de geleverde zorg waarderen. Cliënttevredenheidsonderzoek kan  informatief zijn 
over de kwaliteit van het zorgplan(16;25-27;35). Het gebruiken van 
cliënttevredenheidsonderzoek waarbij het zorgplan geëvalueerd wordt, heeft zeker 
waarde. Wanneer een zorgplan in onvoldoende mate en/of niet transparant gestuurd 
wordt op basis van het oordeel en de toestemming van de cliënt, kunnen non-
compliance, een gebrekkige werkrelatie en onvoldoende resultaat van begeleiding het 
gevolg zijn(27;35). In een zorgplan horen o.a. afspraken te staan over de dagelijkse 
verzorging, dagindeling en aansprekende activiteiten(14;45;46). Indien een zorgplan 
niet wordt gevolgd, kan dit een verslechtering van de lichamelijke en psychische 
gezondheid tot gevolg hebben. Aangezien de gezondheidstoestand van een cliënt kan 
veranderen, is evaluatie en eventuele bijstelling van het zorgplan noodzakelijk. 
Wanneer dit niet gebeurt, is er een verhoogd risico op onvoldoende zorg(109). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

% cliënten bij wie het zorgplan werd geëvalueerd en zo nodig werd bijgesteld. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal cliënten bij wie het zorgplan werd geëvalueerd en zo nodig werd bijgesteld. 
 

Noemer Totaal aantal cliënten in de zorgvoorziening 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het evalueren en zo nodig bijstellen van het individuele 
 zorgplan? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het evalueren 
 en zo nodig bijstellen van zorgplannen? 
3. Laat u cliënten ter goedkeuring hun zorgplan ondertekenen? Zo ja: 
4. Hoeveel procent van de cliënten heeft in het afgelopen jaar het individuele zorgplan niet ondertekend?  
5. Is er in uw instelling een beleid gericht op het betrekken van de cliënten bij het opstellen van het 
 individuele zorgplan? 
 a. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 b. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd  
6. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het gebruik 
 van een zorgplan, bijvoorbeeld ten aanzien van de documentatie, inhoud, evaluatie en instemming? 
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Risico-indicator Wachttijd 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing Recent cliënttevredenheidsonderzoek heeft aangetoond dat patiënten in de Psychiatric 
Emergency Service (PES) in toenemende mate ontevreden zijn over de 
wachttijden(110). Een lange wachttijd vergroot het risico op dat de patiënt niet op de 
gemaakte afspraak komt(111). Uitstel van hulp kan verergering van de stoornis 
betekenen. Ook uit ander onderzoek blijkt (riagg) dat de meeste cliënten (55%) de 
totale wacthttijd een beetje of veel te lang vinden. De toelichting die de cliënten erbij 
geven is dat men zo snel mogelijk hulp wil als men eenmaal contact met de Riagg 
heeft opgenomen(112;113). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Gemiddelde wachttijd in 2004 van het moment van aanmelden voor langdurige zorg 
tot aan het moment van de feitelijke start van de langdurige zorg.  
 

Risicocorrectie Slechte gezondheid 
 

Teller -gemiddeld aantal dagen wachttijd voor langdurige (dag)klinische vervolgbehandeling 
-gemiddeld aantal dagen wachttijd voor langdurige ambulante zorg 
-gemiddeld aantal dagen wachttijd voor vorm van langdurig verblijf 
-gemiddeld aantal dagen wachttijd voor beschermde woonvorm 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Is er in uw instelling een beleid gericht op het registreren van de wachttijd van de cliënten? Zo ja: 
 a. Wordt het gemiddeld aantal dagen wachttijd voor langdurige (dag)klinische vervolgbehandeling  
  geregistreerd 
 b. Wordt het gemiddeld aantal dagen wachttijd voor langdurige ambulante zorg geregistreerd 
 c. Wordt het gemiddeld aantal dagen wachttijd voor vorm van langdurig verblijf geregistreerd 
 d. Wordt het gemiddeld aantal dagen wachttijd voor beschermde woonvorm geregistreerd 
2. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 a. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
3. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in het registreren 
 van de wachttijd van de cliënten?
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Risico-indicator Overschrijding beroeps- of ethische normen 
 

Uitkomstgebied  
 

Risicoaspect Emotionele veiligheid en integriteit 
 

Onderbouwing De beroepscode funcioneert onder andere als middel om om op het handelen van de 
beroepsbeoefenaar te reflecteren Deze wordt met name zichtbaar door het vertalen van 
beroepsethische principes in gedragsregels, die als richtsnoer dienen voor het 
beroepsmatige handelen. De beroepscodes van de verschillende professionele  
verenigingen dienen tot waarborg van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het 
belang van de client, de beroepsbeoefenaar zelf, van alle andere betrokkenen.  
Jurisprudentie, die gevormd wordt door uitspraken van tuchtcolleges, is een 
belangrijke graadmeter voor de wijze waarop er over de beroepsethiek gedacht wordt. 
De beroepscodes vertrekken meestal vanuit een viertal principes: integriteit, respect, 
deskundigheid en verantwoordelijkheid. Een belangrijk aandachtspunt dat hieraan ten 
grondslag ligt is de ongelijkheid van de relatie tussen de client en de 
beroepsbeoefenaar.  Deze kan gemakkelijk de vorm krijgen van (onwenselijke) 
afhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar.  
Overschrijdingen en afwijkingen van de beroepscode wijzen op een dysfunctioneren 
van de beroepsbeoefenaar in de professionele relatie die hij of zij heeft met de client 
en op gezondheidsschade voor de client. Bovendien kan het dysfunctioneren van een 
individuele beroepsbeoefenaar een signaal zijn voor een breder en meer contextueel 
dysfunctioneren van een gedeeltelijk of geheel zorgsysteem; grensoverschrijdend of 
grensschendend gedrag, verwijst naar zwakke of problematische kenmerken binnen 
een zorgsysteem. Ofschoon overschrijdingen van beroepscodes misschien relatief laag 
frequent voorkomen, zijn de consequenties in termen van gezondheidsschade bij de 
client vaak relatief ernstig.   
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het gegeven of er tegen hulpverleners van de zorginstelling tuchtrechtelijke 
procedures zijn gestart 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal tuchtrechtelijke procedures dat tegen hulpverleners werkzaam in de 
zorginstelling is gesta 
 

Noemer n.v.t. 
 

Type Uitkomstindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
  
1. Is er in uw instelling een protocol aanwezig voor de herkenning en preventie van en het omgaan met 
 ethisch onjuist handelen van de beroepsbeoefenaren? Zo ja: 
 a. Wordt het betreffende protocol aantoonbaar gebruikt? 
 b. Wanneer is het gebruik van het betreffende protocol voor het laatst geëvalueerd? 
2. Worden de direct zorggebonden hulpverleners van uw instelling aantoonbaar geschoold in de preventie 
 van ethisch onjuist handelen en het ethisch verantwoord omgaan met  clienten? 
3. Bij hoeveel beroepsbeoefenaren in dienst van uw voorziening heeft uw voorziening in 2004 
 geconstateerd dat zij tijdens de uitoefening van hun beroep ethisch onjuist hebben gehandeld? 
4. Zijn er in 2004 een of meer tuchtrechtelijke procedures gestart tegen medewerkers die binnen uw 
 voorziening werkzijn waren / zijn? 
5. Heeft uw instelling in 2004 een of meer van zijn medewerkers op nonactief gesteld of geschorst?  
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Risico-indicator Onvoldoende personele continuïteit 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing Verloop van personeel is met name kritiek in de care-sectoren, omdat continuïteit van 
zorg en persoonlijke relaties tussen hulpverleners en cliënten belangrijke 
determinanten zijn van zorg(114;115). Nadelige gevolgen van personeelswisselingen 
kunnen bijvoorbeeld zijn, het maken van medicatiefouten, depressie en cognitieve 
achteruitgang. Voortdurende wisseling van personeel werkt desoriënterend en maakt 
accurate continue zorg voor cliënten onmogelijk(116).Weinig continuïteit in de 
hulpverleners kan ontstaan door een relatief hoog ziekteverzuim in de 
zorgvoorziening. De continuïteit van de behandeling wordt bij veel wisselingen in het 
personeel of onvoldoende personeel ontregeld, waardoor de kwaliteit van de 
werkrelatie, de kwaliteit van de behandeling en het behandelresultaat in negatieve zin 
wordt beïnvloed(116). Er zijn aanwijzingen dat zowel over- als onderbezetting van 
personeel een negatieve invloed kan hebben op het gedrag van cliënten en de 
deelname aan activiteiten(65). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % ziekteverzuim van het direct zorggebonden personeel, inclusief zwangerschaps- 
en ouderschapsverlof.  
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal ziekmeldingen, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van het direct 
zorggebonden personeel 
 

Noemer Totaal aantal direct zorggebonden personeel 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u het aantal verschillende hulpverleners waarmee cliënten op een bepaalde afdeling/binnen 
 een bepaald team te maken hebben? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten had met >10 verschillende hulpverleners te maken in een bepaalde  
  week? 
2. Bestaan er in uw instelling normen voor het aantal verschillende hulpverleners per cliënt? 
 a. Worden deze normen gehaald? 
 b. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 c. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
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Risico-indicator Onvoldoende personele continuïteit 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing Verloop van personeel is met name kritiek in de care-sectoren, omdat continuïteit van 
zorg en persoonlijke relaties tussen hulpverleners en cliënten belangrijke 
determinanten zijn van zorg(114;115). Nadelige gevolgen van personeelswisselingen 
kunnen bijvoorbeeld zijn, het maken van medicatiefouten, depressie en cognitieve 
achteruitgang. Voortdurende wisseling van personeel werkt desoriënterend en maakt 
accurate continue zorg voor cliënten onmogelijk(116).Weinig continuïteit in de 
hulpverleners kan ontstaan door een relatief hoog verloop onder het direct 
zorggebonden personeel in de zorgvoorziening. De continuïteit van de behandeling 
wordt bij veel wisselingen in het personeel of onvoldoende personeel ontregeld, 
waardoor de kwaliteit van de werkrelatie, de kwaliteit van de behandeling en het 
behandelresultaat in negatieve zin wordt beïnvloed(116). Er zijn aanwijzingen dat 
zowel over- als onderbezetting van personeel een negatieve invloed kan hebben op het 
gedrag van cliënten en de deelname aan activiteiten(65). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het % verloop onder het direct zorggebonden personeel, exclusief stage- of 
opleidingsplaatsen 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Aantal mensen van het direct zorggebonden personeel dat instelling verlaat 
 

Noemer Totaal aantal direct zorggebonden personeel 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u het aantal verschillende hulpverleners waarmee cliënten op een bepaalde afdeling/binnen 
 een bepaald team te maken hebben? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten had met >10 verschillende hulpverleners te maken in een bepaalde  
  week? 
2. Bestaan er in uw instelling normen voor het aantal verschillende hulpverleners per cliënt? 
 a. Worden deze normen gehaald? 
3. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 

a. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
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Risico-indicator Onvoldoende personele continuïteit 
 

Uitkomstgebieden Gezondheid en welbevinden 
 

Risicoaspect Continuïteit van zorg 
 

Onderbouwing Verloop van personeel is met name kritiek in de care-sectoren, omdat continuïteit van 
zorg en persoonlijke relaties tussen hulpverleners en cliënten belangrijke 
determinanten zijn van zorg(114;115). Nadelige gevolgen van personeelswisselingen 
kunnen bijvoorbeeld zijn, het maken van medicatiefouten, depressie en cognitieve 
achteruitgang. Voortdurende wisseling van personeel werkt desoriënterend en maakt 
accurate continue zorg voor cliënten onmogelijk(116).Weinig continuïteit in de 
hulpverleners kan ontstaan door een relatief hoog percentage van onderbezetting van 
(persoonlijke of groeps-_ begeleiders in de zorgvoorziening. De continuïteit van de 
behandeling wordt bij veel wisselingen in het personeel of onvoldoende personeel 
ontregeld, waardoor de kwaliteit van de werkrelatie, de kwaliteit van de behandeling 
en het behandelresultaat in negatieve zin wordt beïnvloed(116). Er zijn aanwijzingen 
dat zowel over- als onderbezetting van personeel een negatieve invloed kan hebben op 
het gedrag van cliënten en de deelname aan activiteiten(65). 
 

Omschrijving risico-
indicator 

Het aantal weken in de afgelopen maanden maart en april 2004 dat er opgeteld over 
alle vormen van langdurig verblijf van de voorziening, sprake was van onderbezetting 
van de (persoonlijke of groeps-) begeleiders met vaste aanstelling. 
 

Risicocorrectie Niet van toepassing 
 

Teller Niet van toepassing 
 

Noemer Niet van toepassing 
 

Type Procesindicator 
 

Sector Care en Cure 
 
Suggesties vragen Inspectieformulier 
 
1. Registreert u het aantal verschillende hulpverleners waarmee cliënten op een bepaalde afdeling/binnen 
 een bepaald team te maken hebben? Zo ja: 
 a. Hoeveel procent van de cliënten had met >10 verschillende hulpverleners te maken in een bepaalde  
  week? 
2. Bestaan er in uw instelling normen voor het aantal verschillende hulpverleners per cliënt? 
 a. Worden deze normen gehaald? 
3. Wordt het betreffende beleid aantoonbaar uitgevoerd? 
 a. Wanneer is het betreffende beleid voor het laatst geëvalueerd? 
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I n s p e c t i e f o r m u l i e r
2005

GGZ Care



Id : 
Naam :

Adres :
Postcode :   

Adres :
Postcode :  

Bezoekadres : Correspondentieadres :

E-Mail :
Website :

GGZ Care

 018 - Algemeen

Hoe groot was het totale aantal ambulante cliënten dat uw voorziening in 2004 in zorg heeft gehad?1

Toelichting : Met 'ambulante cliënten' en ambulante zorg wordt in dit inspectieformulier bedoeld de groep cliënten
die op enigerlei wijze zelfstandig thuis woont en die op ambulante basis gebruik maakt van de zorg 
die uw voorziening biedt.

(  )  Totale aantal cliënten in 2004 .............

Hoe groot was het totale aantal ambulante cliënten dat uw voorziening op peildatum 31 maart 2005
in zorg had?

2

Toelichting : Met 'ambulante cliënten' en ambulante zorg wordt in dit inspectieformulier bedoeld de groep cliënten
die op enigerlei wijze zelfstandig thuis woont en die op ambulante basis gebruik maakt van de zorg
die uw voorziening biedt.

(  )  Totale aantal cliënten op peildatum .............
(  )  Onbekend

Hoe groot was het totale aantal cliënten dat uw voorziening in 2004 in een vorm van langdurig verblijf 
heeft gehad?

3

Toelichting : Met een vorm van langdurig verblijf wordt bedoeld dat de cliënt is aangewezen op een vorm van 
begeleid, dus niet-zelfstandig wonen. Dit kan variëren van zorg in een vorm van beschermd wonen,
al dan niet in groepsverband, tot zorg in een klinische afdeling voor langdurig verblijf.

(  )  Totale aantal cliënten in 2004 .............

Hoe groot was het totale aantal cliënten dat uw voorziening op peildatum 31 maart 2005 in een vorm 
van langdurig verblijf had?

4

Toelichting : Met een vorm van langdurig verblijf wordt bedoeld dat de cliënt is aangewezen op een vorm van 
begeleid, dus niet-zelfstandig wonen. Dit kan variëren van zorg in een vorm van beschermd wonen,
al dan niet in groepsverband, tot zorg in een klinische afdeling voor langdurige behandeling en/of 
verblijf.

(  )  Totale aantal cliënten op peildatum .............
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(  )  Onbekend

 022 - Zorgverlening

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 met behulp van de GGZ-Cliëntthermometer 
waarderingsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten?

5

Toelichting : De GGZ Thermometer voor waardering door cliënten is ontwikkeld door GGZN en het
Trimbosinstituut. Er is een versie ontwikkeld die bedoeld is voor specifieke toepassing in RIBW's
en langdurige zorg, de versie RIBW Alliantie 2004. Het is een goed bruikbaar kwaliteitsinstrument 
omdat op deze wijze vanuit het perspectief van de cliënten een adequaat zicht ontstaat op hun
waardering over de kwaliteit van geleverde zorg.

(  )  Ja, totale aantal deelnemers .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 9)

Hoeveel cliënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering te
hebben over de bejegening door de begeleiders?

6

Toelichting : Van een negatief oordeel over de begeleiders is sprake als van de vijf betreffende vragen onder de
rubriek "waardering van uw begeleider" er tenminste drie met "nee" zijn beantwoord. Als er binnen
uw voorziening verschillende groepen cliënten hebben deelgenomen aan het waarderingsonderzoek,
dan kiest u de groep met het hoogste aantal cliënten met een negatief oordeel.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............

Hoeveel cliënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering te
hebben over hun woonsituatie - of woonomstandigheden?

7

Toelichting : Van een negatief oordeel over de woonsituatie is sprake als de betreffende vraag onder de rubriek
"dagelijks leven" met "nee" is beantwoord. Als er binnen uw voorziening verschillende groepen
cliënten hebben deelgenomen aan het waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het
hoogste aantal cliënten met een negatief oordeel.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............

Hoeveel cliënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering te
hebben over hun inspraak bij het opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan?

8

Toelichting : Van een negatief oordeel over het begeleidingsplan is sprake als tenminste één van de drie
betreffende vragen onder de rubriek "waardering inspraak" met "nee" is beantwoord. Als er binnen
uw voorziening verschillende groepen cliënten hebben deelgenomen aan het waarderingsonderzoek,
dan kiest u de groep met het hoogste aantal cliënten met een negatief oordeel.

(  )  Aantal negatieve waarderingen .............  (ga verder met vraag 11)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 op een andere wijze dan met behulp van de GGZ-
Cliëntthermometer de waardering van cliënten over de kwaliteit van zorg geëvalueerd?

9

(  )  Ja, aantal hierin betrokken cliënten .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 12)

Hoeveel cliënten gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te hebben over één of meer
van de volgende zorgaspecten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

10

[  ]  Aantal cliënten over bejegening .............
[  ]  Aantal cliënten over woonsituatie .............
[  ]  Aantal cliënten over de inspraak in het begeleidingsplan .............
[  ]  Onbekend
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Heeft uw voorziening de resultaten van het uitgevoerde waarderingsonderzoek gebruikt voor het
uitvoeren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

11

[  ]  Ja, in de bejegening
[  ]  Ja, in de woonsituatie
[  ]  Ja, in het begeleidingsaanbod
[  ]  Ja, in de inspraak van de cliënt
[  ]  Ja, in de deskundigheid en bekwaamheid van de hulpverleners
[  ]  Nee, geen van deze
[  ]  Overige verbeteringen

Hebben de (persoonlijke of groeps-) begeleiders van de cliënten die in 2004 in uw voorziening in zorg
waren, gebruik gemaakt van instellingsbrede signaleringsplannen en/of -instrumenten om afwijkingen
in de gezondheidstoestand van de cliënten tijdig te kunnen opmerken?

12

(  )  Ja, jaar laatste bijstelling van signaleringsplan .............
(  )  Nee

Hebben de medewerkers die in uw voorziening werken, in 2004 op basis van een vastgesteld
meerjaren-scholingsbeleid training of opleiding gevolgd in een of meer van de volgende vaardigheden
(u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

13

[  ]  Gebruiken van signaleringsinstrumenten/-plannen
[  ]  Afstemmen van zorgactiviteiten op individuele wensen van cliënten
[  ]  Omgaan met agressie
[  ]  Opstellen en evalueren van begeleidingsplannen
[  ]  Andere aandachtspunten
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening leven, werden in het
eerste kwartaal 2005 één of meer afwijkingen in de gezondheidstoestand gesignaleerd in de zin van 
een toename van (u kunt meerdere antwoorden aankruisen):

14

Toelichting : Bij het signaleren van meerdere afwijkingen in de gezondheidstoestand van dezelfde patiënt,
bijvoorbeeld zowel een toename van een depressieve stemming, als een toename van agressief 
gedrag en een toename van positieve psychotische kenmerken kiest u het aspect dat naar 
inschatting van de begeleider/behandelaar het meest professionele aandacht nodig heeft.

[  ]  Depressie / depressieve stemming, aantal cliënten .............
[  ]  Agressief / gewelddadig gedrag, aantal cliënten .............
[  ]  Positieve of negatieve psychotische kenmerken, aantal cliënten ............. 
[  ]  Teruggetrokken gedrag, aantal cliënten .............
[  ]  Lichamelijke problemen of ziekte, aantal cliënten .............
[  ]  Bijwerkingen van geneesmiddelen, aantal cliënten .............
[  ]  Geen van deze
[  ]  Geen langdurig verblijf
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel cliënten die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, werden in het eerste kwartaal
2005 één of meer afwijkingen in de gezondheidstoestand gesignaleerd in de zin van een toename
van (u kunt meerdere antwoorden aankruisen):

15

Toelichting : Bij het signaleren van meerdere afwijkingen in de gezondheidstoestand van dezelfde patiënt, 
bijvoorbeeld zowel een toename van een depressieve stemming, als een toename van agressief 
gedrag en een toename van positieve psychotische kenmerken kiest u het aspect dat naar 
inschatting van de begeleider/behandelaar het meest professionele aandacht nodig heeft.

[  ]  Depressie / depressieve stemming, aantal cliënten .............
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[  ]  Agressief / gewelddadig gedrag, aantal cliënten .............
[  ]  Positieve of negatieve psychotische kenmerken, aantal cliënten ............. 
[  ]  Teruggetrokken gedrag, aantal cliënten .............
[  ]  Lichamelijke problemen of ziekte, aantal cliënten .............
[  ]  Bijwerkingen van geneesmiddelen, aantal cliënten .............
[  ]  Geen van deze
[  ]  Geen ambulante zorg
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening zijn, is in het eerste 
kwartaal 2005 geconstateerd dat zij tijdens hun behandeling cannabis gebruikten?

16

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel cliënten die in uw voorziening in zorg waren, hebben in 2004 suïcide gepleegd?17

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel ambulante cliënten van uw voorziening, hebben in 2004 één of meer suïcidepogingen 
ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

18

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. Het kan zijn dat 
het geschatte aantal afwijkt van het aantal uit registratie. In dat geval kunt u ook de antwoord
categorie "geschat aantal" gebruiken.

[  ]  Aantal cliënten uit registratie .............
[  ]  Aantal cliënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening zijn, hebben in 2004 één of
meer suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

19

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. Het kan zijn dat 
het geschatte aantal afwijkt van het aantal uit registratie. In dat geval kunt u ook de antwoord
categorie "geschat aantal" gebruiken.

[  ]  Aantal cliënten uit registratie .............
[  ]  Aantal cliënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel cliënten die in uw voorziening in zorg zijn of waren, hebben in 2004 te maken gehad met
seksueel toenaderingsgedrag van een hulpverlener van uw voorziening (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

20

Toelichting : Het gaat hier om het absolute aantal cliënten dat in 2004 te maken had met seksueel 
toenaderingsgedrag van hulpverleners. Dit getal kan maar hoeft niet exclusief op basis van
meldingen te zijn gebaseerd.

[  ]  Aantal cliënten uit registratie .............
[  ]  Aantal cliënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel cliënten die in uw voorziening in zorg zijn of waren, hebben in 2004 te maken gehad met
ongewenst seksueel gedrag van medecliënten / bewoners (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

21

Toelichting : Het gaat hier om het absolute aantal cliënten dat in 2004 slachtoffer was van  seksueel
grensoverschrijdend gedrag van een medecliënt ten opzichte van een andere cliënt. Dit getal kan
maar hoeft niet exclusief op basis van meldingen te zijn gebaseerd.

[  ]  Aantal cliënten uit een registratie .............
[  ]  Aantal cliënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel cliënten die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, werden in 2004 een of meerdere 
malen opgenomen in een afdeling of kliniek voor psychiatrische behandeling?

22

Toelichting : Met het afgelopen half jaar worden bedoeld de afgelopen zes maanden, teruggerekend vanaf het 
moment van het beantwoorden van deze vraag.

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening zijn, werden in 2004 een of
meerdere malen opgenomen in een afdeling of kliniek voor psychiatrische behandeling?

23

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Werkte uw voorziening in 2004 met een schriftelijk vastgelegde procedure voor het melden van 
fouten die zich tijdens de verstrekking van medicatie kunnen voordoen?

24

(  )  Ja
(  )  Nee
(  )  Onbekend

Bij hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening zijn, zijn in het eerste
kwartaal 2005 fouten gemaakt bij de verstrekking van medicatie wat betreft voorschrijffouten,
overschrijffouten, afleverfouten of toedienfouten?

25

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf in uw voorziening leven, werd in het eerste
kwartaal 2005 het begeleidingsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?

26

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel cliënten die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, namen op peildatum 31 maart 2005
deel aan interne of externe dagactiviteiten van tenminste twee dagdelen per week?

27

Toelichting : Interne dagactiviteiten zijn alle activiteiten die behoren tot het zorgaanbod van uw voorziening. 
Externe dagactiviteiten zijn activiteiten die niet door uw voorziening maar door een aanpalende
(gemeentelijke of maatschappelijke) instantie worden aangeboden. Hiertoe behoren ook 
vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend
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Hoeveel cliënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening wonen, namen op
peildatum 31 maart 2005 deel aan interne of externe dagactiviteiten van tenminste twee dagdelen
per week?

28

Toelichting : Interne dagactiviteiten maken deel uit van het zorgaanbod van uw voorziening. Externe
dagactiviteiten zijn activiteiten die niet door uw voorziening maar door een aanpalende
(gemeentelijke of maatschappelijke) instantie worden aangeboden. Hiertoe behoren ook
vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

(  )  Aantal cliënten ............. 
(  )  Onbekend

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 de waardering die cliënten geven aan hun dagbesteding en
dagelijkse bezigheden door middel van de Cliëntthermometer of op een andere wijze geëvalueerd?

29

(  )  Ja, aantal deelnemers .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 31)

Hoeveel cliënten die in uw voorziening in zorg zijn, hebben in de evaluatie, waarnaar in de vorige
vraag werd geïnformeerd, aangegeven een negatieve waardering te hebben over hun dagbesteding en
dagelijkse bezigheden?

30

Toelichting : Als er binnen uw voorziening verschillende groepen cliënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal cliënten met een negatief 
oordeel.

(  )  Aantal cliënten met negatieve waardering .............

Hoe lang was in 2004 de gemiddelde wachttijd van het moment van aanmelding voor langdurige zorg
tot aan het moment van de feitelijke start daarvan (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

31

Toelichting : Aangeven in aantal dagen.

[  ]  Gemiddelde wachttijd voor langdurige ambulante zorg .............
[  ]  Gemiddelde wachttijd voor vorm van langdurige verblijf .............
[  ]  Onbekend

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het  percentage ziekteverzuim van het direct zorggebonden 
personeel, inclusief zwangerschaps- en ouderschapsverlof?

32

Toelichting : Het gaat hier om het percentage ziekteverzuim, waarbij expliciet het zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof zijn inbegrepen. 'Direct zorggebonden personeel' heeft betrekking op alle
medewerkers die direct en actief betrokken zijn in de diagnostiek en/of behandeling/begeleiding
van de cliënten.

(  )  Percentage ............. 

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het  percentage verloop onder het direct zorggebonden 
personeel, exclusief stage- of opleidingsplaatsen?

33

Toelichting : Het gaat om het percentage personeelsverloop van alle direct zorggebonden personeel, exclusief 
(bezoldigde) opleidings- en stageplaatsen en alle niet direct zorggebonden medewerkers.

(  )  Percentage ............. 
(  )  Onbekend
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Hoeveel weken was er in het eerste kwartaal 2005, opgeteld over alle vormen van langdurig verblijf
van uw voorziening, sprake van onderbezetting van de (persoonlijke of groeps-) begeleiders met 
vaste aanstelling?

34

Toelichting : Als er meerdere verblijfsafdelingen of units zijn, dan telt u per afdeling of unit het aantal weken
onderbezetting bij elkaar op. Voorbeeld: als er drie units zijn waarin unit A 2 weken onderbezetting 
heeft gehad, unit B 1 week en unit C 2 weken, dan vult u als antwoord 2 + 1 + 2 = 5 weken in.

(  )  Aantal weken .............
(  )  Geen onderbezetting
(  )  Onbekend

 023 - Behandeling

Biedt uw voorziening naast begeleiding en rehabilitatie ook medisch-psychiatrische behandeling?35

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 61)

Bij hoeveel patiënten, die in een vorm van langdurig verblijf in uw voorziening wonen, werd in 2004 het
behandelingsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?

36

Toelichting : Het behandelingsplan dient te worden onderscheiden van het begeleidingsplan. In het
behandelingsplan gaat het om alle geneeskundige ('cure') aspecten van de geboden zorg,
waaronder medische en psychologische diagnostiek en behandeling. In het begeleidingsplan ligt het 
accent op alle 'care' activiteiten.

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Welke behandelingsprotocollen of -richtlijnen werden er in 2004 binnen uw voorziening door artsen, 
psychiaters en andere behandelaren consequent toegepast (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

37

Toelichting : Het gaat hier om de vraag of richtlijnen en protocollen die van belang zijn voor een veilige en
zorgvuldige uitvoering van de behandeling ook daadwerkelijk geïmplementeerd zijn in de dagelijkse
behandelpraktijk.

[  ]  Psychiatrisch onderzoek
[  ]  Psychiatrische rapportage
[  ]  Signaleren van (ongewenste) gewichtsveranderingen
[  ]  Geneesmiddelenformularium
[  ]  Antipsychoticagebruik
[  ]  Farmacotherapie bipolaire stoornissen
[  ]  Farmacotherapie angststoornissen
[  ]  Farmacotherapie depressie
[  ]  Electroconvulsietherapie
[  ]  Delirium
[  ]  Pijnbestrijding
[  ]  Overige behandelingsprotocollen
[  ]  Geen van deze
[  ]  Onbekend
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Hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis woonden er op peildatum 31 maart 2005 in een vorm
van langdurig verblijf van uw voorziening?

38

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis waren er op peildatum 31 maart 2005 in ambulante
zorg van uw voorziening?

39

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die in een vorm van langdurig verblijf van uw
voorziening wonen, heeft in 2004 een (algemeen) lichamelijk onderzoek plaatsgevonden?

40

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die in ambulante zorg van uw voorziening zijn,
heeft in 2004 een (algemeen) lichamelijk onderzoek plaatsgevonden?

41

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die in een vorm van langdurig verblijf van uw
voorziening wonen, is in 2004 een screening uitgevoerd op de aanwezigheid van type 2 diabetes?

42

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, is
een screening uitgevoerd op de aanwezigheid van type 2 diabetes?

43

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, werd in het eerste kwartaal 2005 
meer dan 10% gewichtsverlies vastgesteld?

44

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening zijn, werd in het eerste
kwartaal 2005 meer dan 10% gewichtsverlies vastgesteld?

45

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Registreerden artsen en psychiaters die binnen uw voorziening werkzaam zijn, in 2004 ernstige
bijwerkingen van het gebruik van psychofarmaca in een daarvoor bestemd centraal register?

46

Toelichting : Bijwerkingen van medicatie kunnen worden geregistreerd en geclassificeerd volgens de WHO-
codering. Naast een classificatie op type bijwerking kan ook een classificatie op ernst van een
bijwerking worden gebruikt, zoals de WHO Critical Terms List. Dit is een lijst van WHO-codes van 
bijwerkingen die kunnen wijzen op mogelijk ernstige stoornissen.

(  )  Ja
(  )  Nee
(  )  Onbekend
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Hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die op peildatum 31 maart 2005 in een vorm van
langdurig (klinisch) verblijf van uw voorziening wonen, hebben tardieve dyskinesie?

47

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten die in ambulante zorg van uw voorziening zijn, gebruikten op peildatum 31 maart
2005 meer dan 6 soorten geneesmiddelen?

48

Toelichting : Het betreft hier niet alleen het gebruik van psychofarmaca maar ook van medicatie bestemd voor 
de behandeling (of als onderhoudsdosering) van somatische ziekten.

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten die in een vorm van langdurig verblijf van uw voorziening wonen, gebruikten op
peildatum 31 maart 2005 meer dan 6 soorten geneesmiddelen?

49

Toelichting : Het betreft hier niet alleen het gebruik van psychofarmaca maar ook die voor de behandeling (of als
onderhoudsdosering) van somatische ziekten.

(  )  Aantal patiënten ............. 
(  )  Onbekend

 024 - Bopz

Heeft uw voorziening een Bopz-aanmerking?50

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 61)

Is in 2004 bij de MIP/FONA-commissie of anderszins lichamelijk letsel gemeld dat patiënten hebben
opgelopen als gevolg van separatie?

51

Toelichting : Lichamelijk letsel is zowel blijvend letsel als niet blijvend letsel. Het gaat hierbij om separaties
zonder én met instemming.

(  )  Ja
(  )  Nee

Bij welk percentage van de separaties in 2004 hebben patiënten lichamelijk letsel opgelopen als 
gevolg van separatie?

52

Toelichting : Bij het berekenen van het percentage is de teller het aantal separaties in 2004 waarbij patiënten
lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van separatie. De noemer is het aantal separaties
zonder én met instemming in 2004. Teller gedeeld door noemer vermenigvuldigen met 100%.

(  )  Percentage separaties met lichamelijk letsel bij patiënt .............

Hoe vaak werd besloten om patiënten met een Bopz-titel in 2004 in hun recht op bewegingsvrijheid
te beperken?

53

Toelichting : Met beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid wordt bedoeld de beperkingen op grond van
artikel 40, lid 3 van de Wet Bopz. Het kan voorkomen dat patiënten met een Bopz-titel in 2004 
meerdere keren werden beperkt in hun recht op bewegingsvrijheid. Daarom wordt hier niet gevraagd
naar het aantal patiënten over wie die beslissing werd genomen, maar naar het aantal malen dat die
beslissing werd genomen.

(  )  Aantal beslissingen uit registratie .............
(  )  Aantal beslissingen op basis van schatting .............
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Hoe vaak werden patiënten in uw organisatorische eenheid in 2004 gesepareerd met hun
instemming of met instemming van hun vertegenwoordiger?

54

Toelichting : Separatie met instemming betekent dat de patiënt ófwel zelf heeft ingestemd ófwel (indien hij
wilsonbekwaam is terzake) zich niet verzet tegen de separatie, waarvoor de vertegenwoordiger 
toestemming heeft verleend. Het kan hier gaan om vrijwillig opgenomen patiënten en om patiënten
met een Bopz-titel.

(  )  Aantal separaties met instemming in 2004 .............
(  )  Separaties met instemming worden niet geregistreerd

Hoe lang duurden in 2004 de separaties met instemming van patiënten of van hun
vertegenwoordiger, weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt 
meerdere antwoorden aankruisen)?

55

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal separaties met instemming binnen het 
betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het aantal separaties met instemming in 2004. Dus
als er in 2004 50 keer een separatie met instemming heeft plaatsgevonden, waarvan er 10 korter
dan 1 uur duurden, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%. 

[  ]  Percentage korter dan een uur .............
[  ]  Percentage tussen 1 uur en 24 uur .............
[  ]  Percentage langer dan een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Hoeveel patiënten werden in 2004 in uw organisatorische eenheid één of meer keer gesepareerd ?56

Toelichting : Het gaar hier om separatie met instemming én separatie onder dwang.

(  )  Aantal patiënten dat in 2004 één of meer keer werd gesepareerd ............. 

Hoe lang duurden in 2004 gedwongen separaties voordat ook dwangmedicatie werd toegediend, 
weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

57

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal gedwongen separaties zonder 
dwangmedicatie binnen het betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het totaal aantal
gedwongen separaties in 2004. Dus als er in 2004 50 keer een gedwongen separatie heeft 
plaatsgevonden, waarvan er 10 korter dan 24 uur duurden voordat overgegaan werd tot 
dwangmedicatie, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%.

[  ]  Percentage korter dan 24 uur .............
[  ]  Percentage tussen 24 uur en een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Welk percentage van de patiënten met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger heeft in 2004
aantoonbaar ingestemd met het Bopz- deel van het behandelingsplan?

58

Toelichting : Het Bopz-deel van het behandelingsplan bestaat uit de therapeutische middelen, die ingezet worden
om de geestesstoornis te verbeteren die het gevaar heeft veroorzaakt op grond waarvan de patiënt
onvrijwillig is opgenomen. De teller is het aantal patiënten met een Bopz-titel dat in 2004 
aantoonbaar heeft ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan, of voor wie de
vertegenwoordiger heeft ingestemd indien de patiënt wilsonbekwaam terzake was. De noemer is het
aantal patiënten dat in 2004 met een Bopz-titel in uw organisatorische eenheid verbleef. Een Bopz-
titel kan zijn: een RM, een IBS of een van de titels genoemd in artikel 51. Aantoonbaar betekent
dat in het patiëntendossier aangetekend is dat de patiënt of diens vertegenwoordiger heeft 
ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan.
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(  )  Percentage van de patiënten met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger ............. 
(  )  Niet van toepassing, want er zijn geen patiënten met een Bopz-titel

Welk percentage van de patiënten met een RM is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

59

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische 
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het
percentage is de teller het aantal patiënten met een RM dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 zonder 
psychiatrische nazorg met ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met RM dat
tussen beide data vanuit uw organisatosiche eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Patiënten zonder nazorg op basis van schatting .............
(  )  Onbekend

Welk percentage van de patiënten met een IBS is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

60

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische 
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het
percentage is de teller het aantal patiënten met een IBS dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 met
ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met IBS dat tussen beide data met IBS
vanuit uw organisatorische eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Percentage patiënten zonder nazorg op basis van schatting ............. 
(  )  Onbekend

Heeft u nog aanvullende opmerkingen?61

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 63)

Ruimte voor aanvullende opmerkingen62

Toelichting : LET OP! Maximaal 1024 tekens inclusief spaties.

Aldus naar waarheid beantwoord door:63
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I n s p e c t i e f o r m u l i e r
2005

GGZ Cure



Id : 
Naam :

Adres :
Postcode :   

Adres :
Postcode :  

Bezoekadres : Correspondentieadres :

E-Mail :
Website :

GGZ Cure

 025 - Kinderen en jongeren

Biedt uw voorziening psychiatrische en psychotherapeutische behandeling aan de doelgroep
kinderen en jongeren?

1

Toelichting : Indien u met "ja" heeft geantwoord, dan hebben de volgende vragen betrekking op diverse aspecten
van de behandeling die uw voorziening specifiek biedt aan kinderen en jongeren. Het is belangrijk
dat u erop let dat alle antwoorden, die verstrekt worden, slechts op deze groep patiënten betrekking
heeft en niet op andere doelgroepen.
Het gebruik van het woord "voorziening" heeft in de hierna volgende vragen alleen betrekking op de
voorziening voor de behandeling van kinderen en jongeren.

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 42)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 met behulp van de GGZ-Cliëntthermometer 
waarderingsonderzoek uitgevoerd onder de patiënten?

2

Toelichting : De GGZ Thermometer voor waardering door patiënten is ontwikkeld door GGZN en het
Trimbosinstituut. Hiervan bestaan verschillende versies, die zich op de patiënten in de verschillende
GGZ-segmenten richten.

(  )  Ja, totale aantal deelnemers .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 6)

Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over de bejegening door de hulpverleners?

3

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste twee of meer vragen uit de rubriek
'waardering hulpverlener' van de GGZ Thermometer met "nee" zijn beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het 
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
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Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over de inspraak in de behandeling en/of in de begeleiding ?

4

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering
inspraak" twee of drie vragen met "nee" heeft beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............

Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over het resultaat van de behandeling of begeleiding? 

5

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering
resultaat van de behandeling of begeleiding" drie of meer vragen met "nee" heeft beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers met neg. waardering .............  (ga verder met vraag 10)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 op een andere wijze dan met behulp van de GGZ-
Cliëntthermometer de waardering van patiënten / ouders / verzorgers over de kwaliteit van de
behandeling of begeleiding geëvalueerd?

6

(  )  Ja, totale aantal hierin betrokken patiënten / ouders / verzorgers ............. 
(  )  Nee  (ga verder met vraag 11)

Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te 
hebben over de bejegening van de hulpverleners?

7

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te 
hebben over de inspraak in de behandeling?

8

Toelichting : Met inspraak worden instemming en meebeslissen van de patient met de behandeling bedoeld.
Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal patiënten / ouders / verzorgers .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten / ouders / verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te 
hebben over het resultaat van de behandeling of begeleiding?

9

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal patiënten / ouders / verzorgers .............
(  )  Onbekend
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Heeft uw voorziening de resultaten van het waarderingsonderzoek gebruikt voor het invoeren van
verbeteringen in de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling of begeleiding (u kunt meerdere 
antwoorden aankruisen)?

10

[  ]  Ja, in de bejegening
[  ]  Ja, in 'informed consent' en inspraak
[  ]  Ja, in deskundigheid en bekwaamheid
[  ]  Ja, in het behandelingsaanbod
[  ]  Overige verbeteringen
[  ]  Nee, geen van deze

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met seksueel
toenaderingsgedrag van een hulpverlener (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

11

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om 
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal patiënten uit schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met ongewenst seksueel
gedrag van medepatiënten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

12

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om 
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal patiënten uit schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Werkten in 2004 de behandelaren van uw voorziening met schriftelijk vastgelegde
behandelprogramma's, waarin voor de volgende doelgroepen de uitvoering van de behandeling wordt
beschreven (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

13

Toelichting : Het gaat er bij deze vraag om of de uitvoering van de behandeling voor diverse doelgroepen
schriftelijk is vastgelegd. Behandelprogramma's worden hier niet bedoeld als een primair 
organisatorische ordening van de voorziening. Wel kan dit een uitwerking van behandelprogramma's 
zijn, maar daarop richt deze vraag zich niet.

[  ]  Ja, voor patiënten met ADHD
[  ]  Ja, voor patiënten met autisme(spectrum)stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met schizofrene stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met dubbele of meervoudige diagnose
[  ]  Ja, voor patiënten met angst- en/of stemmingsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met identiteitsproblematiek
[  ]  Ja, voor patiënten met oppositionele gedragsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met eetstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met trauma-gerelateerde problematiek
[  ]  Ja, voor patiënten met verlies- en rouwproblematiek
[  ]  Ja, voor overige stoornissen
[  ]  Nee, geen van deze
[  ]  Onbekend
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Werkte uw voorziening in 2004 met een geneesmiddelenformularium?14

(  )  Ja, met een algemeen formularium, jaar laatste evaluatie .............
(  )  Ja, met een K en J-specifiek formularium, jaar laatste evaluatie .............
(  )  Nee
(  )  Onbekend

Werkte uw voorziening in 2004 met een schriftelijk vastgelegde procedure voor het melden van 
fouten die zich tijdens de verstrekking van medicatie kunnen voordoen?

15

(  )  Ja
(  )  Nee
(  )  Onbekend

Werden in uw voorziening in 2004 ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen systematisch
geregistreerd in een daarvoor bestemd registratiesysteem?

16

Toelichting : Bijwerkingen van medicatie kunnen worden geregistreerd en geclassificeerd volgens de WHO-
codering. Naast een classificatie op type bijwerking kan ook een classificatie op ernst van een
bijwerking worden gebruikt, zoals de WHO Critical Terms List. Dit is een lijst van WHO-codes van 
bijwerkingen die kunnen wijzen op mogelijk ernstige stoornissen.

(  )  Ja
(  )  Nee
(  )  Onbekend

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage ziekteverzuim van het direct zorggebonden
personeel, inclusief zwangerschaps- en ouderschapsverlof?

17

Toelichting : 'Direct zorggebonden personeel' heeft betrekking op alle medewerkers in uw voorziening die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van diagnostiek, behandeling, begeleiding en verzorging van de
patiënten.

(  )  Percentage ............. 

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage verloop onder het direct zorggebonden 
personeel, exclusief stage- of opleidingsplaatsen?

18

Toelichting : Het gaat om het percentage personeelsverloop van alle direct zorggebonden personeel, exclusief 
(bezoldigde) opleidings- en stageplaatsen en alle niet direct zorggebonden medewerkers.

(  )  Percentage ............. 
(  )  Onbekend

Zijn er in 2004 in uw voorziening medewerkers geweest tegen wie een tuchtrechterlijke procedure is
gestart, of die op non-actief zijn gesteld dan wel geschorst werden?

19

(  )  Ja, aantal medewerkers .............
(  )  Nee

Is er in uw voorziening in 2004 gedurende drie maanden of langer een tekort geweest aan een of 
meer van de volgende behandelaren of therapeuten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

20

Toelichting : Een tekort aan een of meer specifieke beroepsbeoefenaren is aanwezig als meer dan 20% van de
betreffende door u vastgestelde personele formatieruimte 3 maanden of langer van het jaar niet werd
/ kon worden ingevuld. Onder vaktherapeuten worden o.a. creatieve, psychomotorische, spel- en 
dramatherapeuten en activiteitenbegeleiders verstaan.

[  ]  GZ- of klinisch psychologen
[  ]  Psychotherapeuten
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[  ]  Psychiaters
[  ]  Vaktherapeuten
[  ]  Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
[  ]  Geen tekorten

Wat was op peildatum 31 maart 2005 het totaal aantal patiënten dat wacht op de aanvang van de
behandeling, gerekend vanaf het moment waarop de behandelingsindicatie is gesteld?

21

(  )  Totale aantal wachtenden .............
(  )  Onbekend  (ga verder met vraag 23)

Voor hoeveel patiënten bestond er op peildatum 31 maart 2005 een wachttijd van 3 maanden of
langer tussen het moment waarop de behandelingsindicatie was gesteld en de feitelijke aanvang van
de behandeling?

22

(  )  Totaal aantal patiënten dat 3 mndn of langer wacht .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten die in 2004 in behandeling van uw voorziening waren, hebben in 2004 suïcide
gepleegd?

23

[  ]  Aantal patiënten ............. 
[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening ambulante behandeling aan kinderen en jongeren?24

(  )  Ja, aantal ambulante patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 29)

Hoeveel patiënten met hoofddiagnose angst- en stemmingsstoornissen, die in het eerste kwartaal 
van 2005 hun ambulante behandeling hebben afgerond, vertoonden na beëindiging hiervan geen
vermindering in de ernst van de stoornis of symptomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

25

Toelichting : De behandelaren binnen uw voorziening bepalen het criterium voor (geen) vermindering van de ernst
van de stoornis. Dit kan door middel van gebruikmaking van de GAF-score.

[  ]  Totale aantal dat in het eerste kwartaal behandeling beëindigde .............
[  ]  Aantal patiënten zonder vermindering in ernst van stoornis ............. 
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben over het eerste kwartaal 2005 de ambulante behandeling tegen advies of
voortijdig beëindigd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

26

Toelichting : Het percentage, dat berekend zal worden, is gebaseerd op de vergelijking met het totale aantal
patiënten dat IN DIE PERIODE de behandeling beëindigde. Met 'voortijdig eindigen' wordt bedoeld 
dat de patiënt eerder met de behandeling is gestopt dan (aanvankelijk) afgesproken is.
Soms is moeilijk te beoordelen of een behandeling is gestopt of niet, zoals wanneer een patiënt
meerdere malen niet meer is verschenen op een afspraak en onduidelijk is of de patiënt nog
gebruik zal maken van de behandeling. Ook deze 'drop out' rekent u tot voortijdig eindigen van de
behandeling.

[  ]  Aantal patiënten dat in die periode behandeling beëindigde .............
[  ]  Aantal patiënten met voortijdige beëindiging/tegen advies .............
[  ]  Onbekend

Van hoeveel patiënten die in ambulante behandeling van uw voorziening waren/zijn, werden in het
eerste kwartaal 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten gemeld (u kunt 
meerdere antwoorden aankruisen)?

27

[  ]  Aantal patiënten met agressieve incidenten .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel ambulante patiënten van uw voorziening hebben in 2004 één of meer suïcidepogingen 
ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

28

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. Het kan zijn dat 
het geschatte aantal afwijkt van het aantal uit registratie. In dat geval kunt u ook de
antwoordcategorie "geschat aantal" gebruiken.

[  ]  Geregistreerd aantal ambulante patiënten .............
[  ]  Geschat aantal ambulante patiënten .............
[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening deeltijd- /dagklinische behandeling aan kinderen en/of jongeren?29

(  )  Ja, aantal patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 33)

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in deeltijd- / dagklinische behandeling waren,
is aanvullend op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een 
lichamelijk onderzoek uitgevoerd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

30

[  ]  Totaal aantal dagklinische patiënten op peildatum .............
[  ]  Aantal patiënten op peildatum met lichamelijk onderzoek .............
[  ]  Onbekend

Van hoeveel patiënten (ouders/verzorgers) die in deeltijd- / dagklinische behandeling van uw 
voorziening waren/zijn, werden in het eerste kwartaal van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of 
gewelddadige incidenten gemeld?

31

Toelichting : Het aantal agressieve of gewelddadige gedragingen kan onder andere zijn gebaseerd op het aantal 
betreffende meldingen van medewerkers van uw voorziening aan de MIP/FONA-commissie.

(  )  Aantal patiënten met agressieve incidenten .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten in deeltijd- / dagklinische behandeling, hebben in 2004 één of meer 
suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

32

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. Het kan zijn dat 
het geschatte aantal afwijkt van het aantal uit registratie. In dat geval kunt u ook de antwoord
categorie "geschat aantal" gebruiken.

[  ]  Geregistreerd aantal deeltijd- / dagklinische patiënten .............
[  ]  Geschat aantal deeltijd- / dagklinische patiënten .............
[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening klinische behandeling aan kinderen en/of jongeren?33

(  )  Ja, totaal aantal klinische patiënten in het eerste kwartaal van 2005 ............. 
(  )  Nee  (ga verder met vraag 42)

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in klinische behandeling waren, is aanvullend
op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een lichamelijk 
onderzoek uitgevoerd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

34

Toelichting : Het gaat hierbij om het aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2005 in zorg was, en bij wie een
lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

[  ]  Totaal aantal opgenomen patiënten op peildatum .............
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[  ]  Aantal patiënten op peildatum met lichamelijk onderzoek .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten in klinische behandeling van uw voorziening, zijn er in het eerste kwartaal van 
2005 fouten gemaakt bij de verstrekking van medicatie c.q. voorschrijffouten, overschrijffouten,
afleverfouten of toedienfouten?

35

Toelichting : Medicatiefouten hoeven niet per definitie aanleiding te geven tot schade bij de patiënt, dit in 
tegenstelling tot bijwerkingen van medicatie die altijd tot (enige vorm van) schade aanleiding geven. 
Medicatiefouten zijn vaak terug te voeren op fouten in niet optimaal ingerichte zorgprocessen.

(  )  Aantal klinische patiënten met fouten bij verstrekking .............
(  )  Onbekend

Van hoeveel patiënten in klinische behandeling van uw voorziening, werden in het eerste kwartaal 
van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten gemeld?

36

(  )  Aantal patiënten met agressie .............
(  )  Onbekend

Met hoeveel patiënten die in het eerste kwartaal van 2005 hun klinische behandeling hebben
beëindigd, hebben exitgesprekken plaatsgevonden (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

37

Toelichting : Exitgesprekken zijn gesprekken die erop zijn gericht om de continuïteit van zorg voor de patiënt na
ontslag uit de kliniek te realiseren. Zij helpen de patiënt om zich te oriënteren op de situatie na 
ontslag, op mogelijkheden van hulp, als daaraan dringend behoefte bestaat en op de ambulante
nazorg.

[  ]  Totaal aantal patiënten dat de klinische behandeling beëindigde .............
[  ]  Aantal patiënten met exitgesprekken .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben in 2004 binnen drie maanden na beëindiging van de klinisch
psychiatrische opname een suïcidepoging ondernomen, al dan niet met dodelijke afloop (u kunt
meerdere antwoorden aankruisen)?

38

Toelichting : Met 'beëindiging van de klinisch psychiatrische opname' wordt bedoeld dat de patiënt met of zonder 
instemming van de behandelaar de psychiatrische opname heeft beëindigd.

[  ]  Aantal patiënten overleden door suïcide .............
[  ]  Aantal patiënten met suïcidepoging zonder dodelijk afloop .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben tijdens hun klinische behandeling in 2004 één of meer suïcidepogingen
ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

39

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet 
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. Het kan zijn dat 
het geschatte aantal afwijkt van het aantal uit registratie. In dat geval kunt u ook de antwoord 
categorie "geschat aantal" gebruiken.

[  ]  Geregistreerd aantal klinische patiënten .............
[  ]  Geschat aantal klinische patiënten .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten die in 2004 werden ontslagen uit de klinische behandeling werden binnen drie 
maanden opnieuw opgenomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

40

[  ]  Totale aantal in 2004 ontslagen patiënten .............
[  ]  Aantal binnen 3 maanden heropgenomen patiënten .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel weken was er in het eerste kwartaal van 2005, opgeteld over alle klinische afdelingen of
units van uw voorziening, sprake van onderbezetting van verpleegkundigen of sociotherapeuten met
vaste aanstelling?

41

Toelichting : Als er meerdere klinische afdelingen of units zijn, dan telt u per afdeling of unit het aantal weken
onderbezetting bij elkaar op; voorbeeld: als er drie units zijn waarin unit A 2 weken onderbezetting
heeft gehad, unit B 1 week en unit C 2 weken, dan vult u het totaal hiervan (2+1+2=) 5 in.
Van onderbezetting is sprake als er minder verpleegkundigen werken dan minimaal is vereist voor 
een zorgvuldige professionele uitvoering van de zorg.
Uw voorziening dient hiervoor een norm te hebben vastgesteld.

(  )  Totale aantal weken .............
(  )  Onbekend

 026 - Volwassenen

Biedt uw voorziening psychiatrische en psychotherapeutische behandeling aan de
doelgroep volwassenen?

42

Toelichting : Indien u met "ja" heeft geantwoord, dan hebben de volgende vragen betrekking op diverse aspecten
van de behandeling die uw voorziening specifiek biedt aan volwassenen. Het is belangrijk dat u erop
let dat alle antwoorden, die verstrekt worden, slechts op deze groep patiënten betrekking heeft en 
niet op andere doelgroepen. Het gebruik van het woord 'voorziening' heeft in de hierna volgende
vragen alleen betrekking op de voorziening voor behandeling van volwassenen.

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 102)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 met behulp van de GGZ-Cliëntthermometer 
waarderingsonderzoek uitgevoerd onder de patiënten?

43

Toelichting : De GGZ Thermometer voor waardering door patiënten is ontwikkeld door GGZN en het
Trimbosinstituut. Hiervan bestaan verschillende versies, die zich op de patiënten in de verschillende
GGZ-segmenten richten.

(  )  Ja, totale aantal deelnemers aan het onderzoek .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 47)

Hoeveel patiënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering
te hebben over de bejegening door de hulpverleners?

44

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste twee of meer vragen uit de rubriek
'waardering hulpverlener' van de GGZ Thermometer met "nee" zijn beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............

Hoeveel patiënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering
te hebben over de inspraak in de behandeling en/of in de begeleiding ?

45

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering
inspraak" twee of drie vragen met "nee" heeft beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
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Hoeveel patiënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een negatieve waardering 
te hebben over het resultaat van de behandeling of begeleiding?

46

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering
resultaat van de behandeling of begeleiding" drie of meer vragen met "nee" heeft beantwoord.
Als er binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal deelnemers .............  (ga verder met vraag 51)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 op een andere wijze dan met behulp van de GGZ-
Clientthermometer de waardering van patiënten over de kwaliteit van de behandeling of begeleiding
geëvalueerd?

47

(  )  Ja, totale aantal deelnemers .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 52)

Hoeveel patiënten gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te hebben over de
bejegening van de hulpverleners?

48

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te hebben over de inspraak
in de behandeling?

49

Toelichting : Met inspraak worden instemming en meebeslissen van de patient met de behandeling bedoeld.
Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te hebben over het 
resultaat van de behandeling of begeleiding?

50

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers .............
(  )  Onbekend

Heeft uw voorziening de resultaten van het waarderingsonderzoek gebruikt voor het invoeren van
verbeteringen in de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling of begeleiding (u kunt meerdere 
antwoorden aankruisen)?

51

[  ]  Ja, in de bejegening
[  ]  ja, in 'informed consent' en inspraak
[  ]  Ja, in het behandelingsaanbod
[  ]  Overige verbeteringen
[  ]  Nee, geen van deze
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Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met seksueel
toenaderingsgedrag van een hulpverlener (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

52

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal patiënten uit schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met ongewenst seksueel
gedrag van medepatiënten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

53

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal patiënten uit schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Werkten in 2004 de behandelaren van uw voorziening met schriftelijk vastgelegde
behandelprogramma's, waarin voor de volgende doelgroepen de uitvoering van de behandeling wordt
beschreven (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

54

Toelichting : Het gaat er bij deze vraag om of de uitvoering van de behandeling voor diverse doelgroepen
schriftelijk is vastgelegd. Behandelprogramma's worden hier niet bedoeld als een primair 
organisatorische ordening van de voorziening. Wel kan dit een uitwerking van behandelprogramma's
zijn, maar daarop richt deze vraag zich niet.

[  ]  Ja, voor patiënten met psychotische en/of schizofrene stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met persoonlijkheidsstoornis (hoofddiagnose)
[  ]  Ja, voor patiënten met angst- en/of stemmingsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met bipolaire stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met trauma-gerelateerde problematiek
[  ]  Ja, voor patiënten met aanpassingsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met autismespectrumstoornis
[  ]  Ja, overige stoornissen 
[  ]  Nee, geen van deze
[  ]  Onbekend

Werkte uw voorziening in 2004 met een geneesmiddelenformularium?55

(  )  Ja, met een algemeen formularium, jaar laatste evaluatie .............
(  )  Ja, met volwassenen-specifiek formularium, jaar laatste evaluatie ............. 
(  )  Onbekend

Werkte uw voorziening in 2004 met een schriftelijk vastgelegde procedure voor het melden van 
fouten die zich tijdens de verstrekking van medicatie kunnen voordoen?

56

(  )  Ja
(  )  Nee

Werden in uw voorziening in 2004 ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen systematisch
geregistreerd in een daarvoor bestemd registratiesysteem?

57

Toelichting : Bijwerkingen van medicatie kunnen worden geregistreerd en geclassificeerd volgens de WHO-
codering. Naast een classificatie op type bijwerking kan ook een classificatie op ernst van een
bijwerking worden gebruikt, zoals de WHO Critical Terms List. Dit is een lijst van WHO-codes van 
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bijwerkingen die kunnen wijzen op mogelijk ernstige stoornissen.

(  )  Ja
(  )  Nee

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage ziekteverzuim van het direct zorggebonden
personeel, inclusief zwangerschaps- en ouderschapsverlof?

58

Toelichting : 'Direct zorggebonden personeel' heeft betrekking op alle medewerkers in uw voorziening die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van diagnostiek, behandeling, begeleiding en verzorging van de
patiënten.

(  )  Percentage ............. 

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage verloop onder het direct zorggebonden
personeel, exclusief stage- of opleidingsplaatsen?

59

Toelichting : Het gaat om het percentage personeelsverloop van alle direct zorggebonden personeel, exclusief 
(bezoldigde) opleidings- en stageplaatsen en alle niet direct zorggebonden medewerkers.

(  )  Percentage ............. 
(  )  Onbekend

Zijn er in 2004 in uw voorziening medewerkers geweest tegen wie een tuchtrechterlijke procedure is
gestart, of die op non-actief zijn gesteld dan wel geschorst werden?

60

(  )  Ja, aantal medewerkers .............
(  )  Nee

Is er in uw voorziening in 2004 gedurende drie maanden of langer een tekort geweest aan een of 
meer van de volgende behandelaren of therapeuten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen):

61

Toelichting : Een tekort aan een of meer specifieke beroepsbeoefenaren is aanwezig als meer dan 20% van de
betreffende door u vastgestelde personele formatieruimte 3 maanden of langer van het jaar niet werd
/ kon worden ingevuld. Onder vaktherapeuten worden o.a. creatieve, psychomotorische, spel- en 
dramatherapeuten en activiteitenbegeleiders verstaan.

[  ]  GZ- of klinisch psychologen
[  ]  Psychotherapeuten
[  ]  Vaktherapeuten
[  ]  Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
[  ]  Geen tekorten

Wat was op peildatum 31 maart 2005 het totaal aantal patiënten dat wacht op aanvang van de
behandeling, gerekend vanaf het moment waarop de behandelingsindicatie is gesteld?

62

(  )  Totaal aantal wachtenden .............
(  )  Onbekend

Voor hoeveel patiënten bestond er op peildatum 31 maart 2005 een wachttijd van 3 maanden of
langer tussen het moment waarop de behandelingsindicatie was gesteld en de feitelijke aanvang van
de behandeling?

63

(  )  Totaal aantal patiënten dat langer dan 3 mndn wacht .............
(  )  Onbekend
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Bood uw voorziening in 2004 de mogelijkheid van intensieve behandeling aan patiënten met ernstige
psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen binnen een daarop afgestemde, gesloten
(klinische) setting?

64

Toelichting : Hier wordt een intensieve en langerdurende behandeling bedoeld binnen een gesloten en klinische
setting, die werkt met een op deze doelgroep afgestemde, strakke bejegening en structuur, zoals
een Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB). De patiënten zijn kwetsbaar en vertonen veelal
complexe en moeilijk behandelbare problematiek waarin agressie een risicovolle component vormt;
soms hebben zij een ernstig delict begaan en is de klinische opname op strafrechterlijke titel of in
het kader van de Bopz.

(  )  Ja, aantal behandelingsplaatsen: .............
(  )  Nee

Hoeveel patiënten die in 2004 in behandeling van uw voorziening waren, hebben in 2004 suïcide
gepleegd?

65

(  )  Aantal patiënten dat suïcide heeft gepleegd .............
(  )  Onbekend

Biedt uw voorziening ambulante behandeling behandeling aan volwassenen?66

(  )  Ja, aantal ambulante patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 72)

Hoeveel patiënten in ambulante behandeling gebruikten op peildatum 31 maart 2005 meer dan 6 
soorten geneesmiddelen tegelijk (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

67

Toelichting : Het gaat hier om combinaties van allerlei soorten geneesmiddelen, dus niet alleen
psychofarmacotherapie.

[  ]  Totaal aantal ambulante patiënten met medicatie op peildatum .............
[  ]  Aantal ambulante patiënten met > 6 soorten medicatie op peildatum ............. 
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben over het eerste kwartaal van 2005 de ambulante behandeling tegen advies
of voortijdig beëindigd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

68

Toelichting : Het percentage is gebaseerd op de vergelijking met het totale aantal patiënten dat IN DIE
PERIODE de behandeling beëindigde.
Met 'voortijdig eindigen' wordt bedoeld dat de patiënt eerder met de behandeling is gestopt dan
(aanvankelijk) afgesproken is.
Soms is moeilijk te beoordelen of een behandeling is gestopt of niet, zoals wanneer een patiënt
meerdere malen niet meer is verschenen op een afspraak en onduidelijk is of de patiënt nog
gebruik zal maken van de behandeling. Ook deze 'drop out' rekent u tot voortijdig eindigen van de
behandeling.

[  ]  Totale aantal dat behandeling beëindigde in deze periode .............
[  ]  Aantal amb. patiënten met voortijdige beëindiging/tegen advies .............
[  ]  Onbekend

Met hoeveel "Zorgwekkende Zorgmijders" had uw voorziening op peildatum 31 maart 2005 
ambulante bemoeizorgcontacten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

69

Toelichting : Met bemoeizorgcontacten worden hulpverleningscontacten bedoeld waarbij (nog) geen sprake is van 
een bereidheid en toestemming van de patiënt om een hulpverleningscontact of behandeling aan te
gaan.

[  ]  Totale geschatte aantal "ZZ" in adherentiegebied .............
[  ]  Aantal "ZZ" met bemoeicontacten .............
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[  ]  Onbekend

Van hoeveel patiënten die in ambulante behandeling van uw voorziening waren/zijn, werden in het
eerste kwartaal van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten gemeld?

70

(  )  Aantal patiënten met agressieve incidenten .............
(  )  Onbekend

Hoeveel ambulante patiënten van uw voorziening hebben in 2004 één of meer suïcidepogingen
ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

71

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als suïcidepoging. 

[  ]  Geregistreerd aantal ambulante patiënten .............
[  ]  Geschat aantal ambulante patiënten .............
[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening deeltijd- of dagklinische behandeling aan volwassenen?72

(  )  Ja, aantal dagklinische patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 77)

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in deeltijd- / dagklinische behandeling waren,
is aanvullend op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een 
lichamelijk onderzoek uitgevoerd?

73

(  )  Aantal patiënten met lichamelijk onderzoek .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten met als hoofddiagnose een persoonlijkheidsstoornis, die in 2004 hun dagklinische
behandeling hebben afgerond, vertoonden na beëindiging hiervan geen verbetering in hun niveau van
functioneren (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

74

Toelichting : Het niveau van psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van patiënten wordt met de GAS-
schaal (Global Assessment of Functioning) vastgelegd op as V van de DSM-IV diagnose (voor 
kinderen en jongeren met behulp van de C-GAS). Het is aan het professionele oordeel van de 
behandelaar om vast te stellen welke GAS-score wordt toegekend.

[  ]  Totale aantal dat dagklinische behandeling in 2004 heeft afgerond .............
[  ]  Aantal patiënten zonder verbetering .............
[  ]  Onbekend

Van hoeveel patiënten die in deeltijd- / dagklinische behandeling van uw voorziening waren/zijn,
werden in het eerste kwartaal van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten
gemeld?

75

Toelichting : Het aantal agressieve of gewelddadige gedragingen kan onder andere zijn gebaseerd op het aantal 
betreffende meldingen van medewerkers van uw voorziening aan de MIP/FONA-commissie.

(  )  Aantal patiënten met agressieve incidenten .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten in deeltijd- / dagklinische behandeling hebben in 2004 één of meer
suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

76

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als poging.

[  ]  Geregistreerd aantal deeltijd- / dagklinische patiënten .............
[  ]  Geschat aantal deeltijd- / dagklinische patiënten .............
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[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening klinische behandeling voor volwassenen?77

(  )  Ja, aantal patiënten in behandeling in het eerste kwartaal van 2005 ............. 
(  )  Nee  (ga verder met vraag 91)

Bij hoeveel patiënten die in de afgelopen maand februari voor klinische behandeling in uw voorziening
werden opgenomen, was op 31 maart 2005 een schriftelijk vastgelegd behandelingsplan, inclusief de
instemming van de patient opgesteld (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

78

Toelichting : Het behandelingsplan is onderdeel van het patiëntendossier en bevat alle relevante informatie over 
diagnostiek en behandeling. Tevens is hierin aantekening gemaakt van de instemming van de
patient met het behandelingsplan. Het is niet vereist dat de patient zelf zijn of haar
behandelingsplan (mede) ondertekent.

[  ]  Totaal aantal patiënten dat in februari werd opgenomen .............
[  ]  Aantal patiënten met behandelingsplan .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in klinische behandeling waren, is aanvullend 
op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een lichamelijk 
onderzoek uitgevoerd?

79

Toelichting : Het gaat hierbij om het aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2005 in zorg was, en bij wie een
lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

(  )  Aantal patiënten op peildatum met lichamelijk onderzoek .............
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis, die op peildatum 31 maart 2005 in klinische
behandeling van uw voorziening waren, vindt periodieke screening plaats op de aanwezigheid van 
type 2 diabetes (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

80

[  ]  Totale aantal patiënten met een schizofrene stoornis op peildatum .............
[  ]  Aantal gescreende patiënten .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten in klinische behandeling van uw voorziening, zijn er in het eerste kwartaal van 
2005 fouten gemaakt bij de verstrekking van medicatie c.q. voorschrijffouten, overschrijffouten,
afleverfouten of toedienfouten?

81

Toelichting : Medicatiefouten hoeven niet per definitie aanleiding te geven tot schade bij de patiënt, dit in 
tegenstelling tot bijwerkingen van medicatie die altijd tot (enige vorm van) schade aanleiding geven. 
Medicatiefouten zijn vaak terug te voeren op fouten in niet optimaal ingerichte zorgprocessen.

(  )  Aantal klinische patiënten met fouten bij verstrekking .............
(  )  Onbekend

Van hoeveel patiënten in klinische behandeling van uw voorziening, werden in het eerste kwartaal 
van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten gemeld?

82

(  )  Aantal patiënten met agressie .............
(  )  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die in klinische behandeling van uw voorziening waren/zijn, is in het eerste
kwartaal van 2005 geconstateerd dat zij tijdens hun behandeling cannabis gebruikten?

83

(  )  Aantal patiënten met cannabis .............
(  )  Onbekend
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Hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in klinische behandeling van uw voorziening
waren, staan langer dan een half jaar op de wachtlijst voor plaatsing in een vorm van langdurende
zorg (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

84

Toelichting : Tot langdurige zorg behoren zowel langdurende (dag)klinische behandeling als verblijfs-, woon- of 
zorgvormen, waaronder vormen van beschermd wonen.

[  ]  Totale aantal opgenomen patiënten op peildatum .............
[  ]  Aantal patiënten dat langer dan een half jaar op wachtlijst staat ............. 
[  ]  Onbekend
[  ]  Niet van toepassing

Met hoeveel patiënten die in het eerste kwartaal van 2005 hun klinische behandeling hebben
beëindigd, hebben exitgesprekken plaatsgevonden (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

85

Toelichting : Exitgesprekken zijn gesprekken die erop zijn gericht om de continuïteit van zorg voor de patiënt na
ontslag uit de kliniek te realiseren. Zij helpen de patiënt om zich te oriënteren op de situatie na 
ontslag, op mogelijkheden van hulp, als daaraan dringend behoefte bestaat en op de ambulante
nazorg.

[  ]  Totaal aantal dat in die periode behandeling beëindigde: .............
[  ]  Aantal patiënten met exitgesprekken .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patienten die in het eerste kwartaal van 2005 met ontslag uit de klinische behandeling zijn
gegaan, hebben langer dan 2 weken moeten wachten op een eerste ambulant / poliklinisch
nazorgcontact (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

86

[  ]  Totale aantal patiënten met ontslag .............
[  ]  Aantal patiënten dat meer dan twee weken heeft gewacht .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben in 2004 binnen drie maanden na beëindiging van de klinisch
psychiatrische opname een suïcidepoging ondernomen, al dan niet met dodelijke afloop (u kunt 
meerdere antwoorden aankruisen)?

87

Toelichting : Met 'beëindiging van de klinisch psychiatrische opname' wordt bedoeld dat de patiënt met of zonder 
instemming van de behandelaar de psychiatrische opname heeft beëindigd.

[  ]  Aantal patiënten overleden door suïcide .............
[  ]  Aantal patiënten met suïcidepoging .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten die uw voorziening in klinische behandeling had/heeft, hebben in 2004 één of meer
suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

88

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als poging.

[  ]  Geregistreerd aantal klinische patiënten .............
[  ]  Geschat aantal klinische patiënten .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten die in 2004 werden ontslagen uit de klinische behandeling werden binnen drie
maanden opnieuw opgenomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

89

[  ]  Totale aantal in 2004 ontslagen patiënten .............
[  ]  Aantal patiënten heropname < 3 mnd .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel weken was er in het eerste kwartaal van 2005, opgeteld over alle klinische afdelingen of
units van uw voorziening, sprake van onderbezetting van verpleegkundigen of sociotherapeuten met
vaste aanstelling?

90

Toelichting : Als er meerdere klinische afdelingen of units zijn, dan telt u per afdeling of unit het aantal weken
onderbezetting bij elkaar op; voorbeeld: als er drie units zijn waarin unit A 2 weken onderbezetting
heeft gehad, unit B 1 week en unit C 2 weken, dan vult u het totaal hiervan (2+1+2=) 5 in. Van 
onderbezetting is sprake als er minder verpleegkundigen werken dan minimaal is vereist voor een
zorgvuldige professionele uitvoering van de zorg. Uw voorziening dient hiervoor een norm te hebben
vastgesteld.

(  )  Totale aantal weken .............
(  )  Onbekend

Heeft uw voorziening voor de behandeling van volwassen een Bopz-aanmerking?91

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 102)

Is in 2004 bij de MIP/FONA-commissie of anderszins lichamelijk letsel gemeld dat patiënten hebben 
opgelopen als gevolg van separatie?

92

Toelichting : Lichamelijk letsel is zowel blijvend letsel als niet blijvend letsel. Het gaat hierbij om separaties
zonder én met instemming.

(  )  Ja
(  )  Nee

Bij welk percentage van de separaties in 2004 hebben patiënten lichamelijk letsel opgelopen als
gevolg van separatie?

93

Toelichting : Bij het berekenen van het percentage is de teller het aantal separaties in 2004 waarbij patiënten
lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van separatie. De noemer is het aantal separaties
zonder én met instemming in 2004. Teller gedeeld door noemer vermenigvuldigen met 100%

(  )  Percentage separaties met lichamelijk letsel bij patiënt .............

Hoe vaak werd besloten om patiënten met een Bopz-titel in 2004 in hun recht op bewegingsvrijheid 
te beperken?

94

Toelichting : Met beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid wordt bedoeld de beperkingen op grond van
artikel 40, lid 3 van de Wet Bopz. Het kan voorkomen dat patiënten met een Bopz-titel in 2004 
meerdere keren werden beperkt in hun recht op bewegingsvrijheid. Daarom wordt hier niet gevraagd
naar het aantal patiënten over wie die beslissing werd genomen, maar naar het aantal malen dat die
beslissing werd genomen.

(  )  Aantal beslissingen uit registratie .............
(  )  Aantal beslissingen op basis van schatting .............
(  )  Onbekend

Hoe vaak werden patiënten in uw organisatorische eenheid in 2004 gesepareerd met hun
instemming of met instemming van hun vertegenwoordiger?

95

Toelichting : Separatie met instemming betekent dat de patiënt ófwel zelf heeft ingestemd ófwel (indien hij
wilsonbekwaam is terzake) zich niet verzet tegen de separatie, waarvoor de vertegenwoordiger 
toestemming heeft verleend. Het kan hier gaan om vrijwillig opgenomen patiënten en om patiënten
met een Bopz-titel.

(  )  Aantal separaties met instemming in 2004 .............
(  )  Separaties met instemming worden niet geregistreerd
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(  )  Onbekend

Hoe lang duurden in 2004 de separaties met instemming van patiënten of van hun
vertegenwoordiger, weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt 
meerdere antwoorden aankruisen)?

96

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal separaties met instemming binnen het
betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het aantal separaties met instemming in 2004. Dus
als er in 2004 50 keer een separatie met instemming heeft plaatsgevonden, waarvan er 10 korter
dan 1 uur duurden, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%. 

[  ]  Percentage korter dan een uur .............
[  ]  Percentage tussen 1 uur en 24 uur .............
[  ]  Percentage langer dan een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Hoeveel patiënten werden in 2004 in uw organisatorische eenheid één of meer keer gesepareerd ?97

Toelichting : Het gaat hier om separatie met instemming én separatie onder dwang.

(  )  Aantal patiënten dat in 2004 één of meer keer werd gesepareerd ............. 

Hoe lang duurden in 2004 gedwongen separaties voordat ook dwangmedicatie werd toegediend, 
weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

98

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal gedwongen separaties zonder 
dwangmedicatie binnen het betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het totaal aantal 
gedwongen separaties in 2004. Dus als er in 2004 50 keer een gedwongen separatie heeft
plaatsgevonden, waarvan er 10 korter dan 24 uur duurden voordat overgegaan werd tot 
dwangmedicatie, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%.

[  ]  Percentage korter dan 24 uur .............
[  ]  Percentage tussen 24 uur en een week .............
[  ]  Percentage langer dan een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Welk percentage van de patiënten met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger heeft in 2004
aantoonbaar ingestemd met het Bopz- deel van het behandelingsplan?

99

Toelichting : Het Bopz-deel van het behandelingsplan bestaat uit de therapeutische middelen, die ingezet worden 
om de geestesstoornis te verbeteren die het gevaar heeft veroorzaakt op grond waarvan de patiënt
onvrijwillig is opgenomen. De teller is het aantal patiënten met een Bopz-titel dat in 2004 
aantoonbaar heeft ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan, of voor wie de
vertegenwoordiger heeft ingestemd indien de patiënt wilsonbekwaam terzake was. De noemer is het
aantal patiënten dat in 2004 met een Bopz-titel in uw organisatorische eenheid verbleef. Een Bopz-
titel kan zijn: een RM, een IBS of een van de titels genoemd in artikel 51. Aantoonbaar betekent
dat in het patiëntendossier aangetekend is dat de patiënt of diens vertegenwoordiger heeft
ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan.

(  )  % van de patiënten met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger ............. 
(  )  Niet van toepassing, want er zijn geen patiënten met een Bopz-titel
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Welk percentage van de patiënten met een RM is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

100

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het 
percentage is de teller het aantal patiënten met een RM dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 zonder 
psychiatrische nazorg met ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met RM dat
tussen beide data vanuit uw organisatosiche eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Patiënten zonder nazorg op basis van schatting .............
(  )  Onbekend

Welk percentage van de patiënten met een IBS is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

101

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het 
percentage is de teller het aantal patiënten met een IBS dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 met
ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met IBS dat tussen beide data met IBS
vanuit uw organisatorische eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Percentage patiënten zonder nazorg op basis van schatting ............. 
(  )  Onbekend

 027 - Ouderen

Biedt uw voorziening psychiatrische en psychotherapeutische behandeling aan de
doelgroep ouderen?

102

Toelichting : Indien u met "ja" heeft geantwoord, dan hebben de volgende vragen betrekking op diverse aspecten
van de behandeling die uw voorziening specifiek biedt aan ouderen. Het is belangrijk dat u erop let 
dat alle antwoorden, die verstrekt worden, slechts op deze groep patiënten betrekking heeft en niet
op andere doelgroepen. Het woord 'voorziening' heeft in de hierna volgende vragen alleen betrekking
op de voorziening voor de behandeling van ouderen.

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 162)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 met behulp van de GGZ-Cliëntthermometer 
waarderingsonderzoek uitgevoerd onder de patiënten?

103

Toelichting : De GGZ Thermometer voor waardering door patiënten is ontwikkeld door GGZN en het
Trimbosinstituut. Hiervan bestaan verschillende versies, die zich op de patiënten in de verschillende
GGZ-segmenten richten.

(  )  Ja, totale aantal deelnemers aan het onderzoek .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 107)

Hoeveel patiënten, familie of verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over de bejegening door de hulpverleners?

104

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste twee of meer vragen uit de rubriek
'waardering hulpverlener' van de GGZ Thermometer met "nee" zijn beantwoord. Als er binnen uw
voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het waarderingsonderzoek,
dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
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Hoeveel patiënten, familie of verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over de inspraak in de behandeling en/of in de begeleiding?

105

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering 
inspraak" twee of drie vragen met "nee" heeft beantwoord. Als er binnen uw voorziening
verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het waarderingsonderzoek, dan kiest u
de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............

Hoeveel patiënten, familie of verzorgers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen geven aan een
negatieve waardering te hebben over het resultaat van de behandeling of begeleiding? 

106

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als de patiënt onder de betreffende rubriek "waardering
resultaat van de behandeling of begeleiding" drie of meer vragen met "nee" heeft beantwoord. Als er 
binnen uw voorziening verschillende groepen patiënten hebben deelgenomen aan het
waarderingsonderzoek, dan kiest u de groep met het hoogste aantal patiënten met een negatieve
waardering.

(  )  Aantal patiënten met neg. waardering .............  (ga verder met vraag 111)

Heeft uw voorziening in 2004 en/of 2005 op een andere wijze dan met behulp van de GGZ-
Cliëntthermometer de waardering van patiënten, familie of verzorgers over de kwaliteit van de
behandeling of begeleiding geëvalueerd?

107

(  )  Ja, totale aantal hierin betrokken deelnemers .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 112)

Hoeveel patiënten, familie of verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te
hebben over de bejegening van de hulpverleners?

108

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers met negatieve waardering .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten, familie of verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te
hebben over de inspraak in de behandeling?

109

Toelichting : Met inspraak worden instemming en meebeslissen van de patient met de behandeling bedoeld. Van
een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen van het
gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal geldt 
elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten, familie of verzorgers gaven bij deze evaluatie aan een negatieve waardering te 
hebben over het resultaat van de behandeling of begeleiding?

110

Toelichting : Van een negatieve waardering is sprake als tenminste de helft van het betreffende aantal vragen
van het gebruikte instrument in een negatieve zin is beantwoord. Bij gebruik van een Likert-schaal
geldt elke meer of minder negatieve waardering als een negatieve waardering.

(  )  Aantal deelnemers .............
(  )  Onbekend
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Heeft uw voorziening de resultaten van het waarderingsonderzoek gebruikt voor het invoeren van
verbeteringen in de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling of begeleiding (u kunt meerdere 
antwoorden aankruisen)?

111

[  ]  Ja, in de bejegening
[  ]  Ja, in 'informed consent' en inspraak
[  ]  Ja, in het behandelingsaanbod
[  ]  Nee, geen van deze
[  ]  Overige verbeteringen

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met seksueel
toenaderingsgedrag van een hulpverlener (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

112

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal op basis van een schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 te maken gehad met ongewenst seksueel
gedrag van medepatiënten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

113

Toelichting : Het opgegeven getal kan, maar hoeft niet, op basis van een formele melding zijn gebaseerd. Om
deze reden is als aparte antwoordmogelijkheid het aantal patiënten uit schatting toegevoegd.

[  ]  Aantal patiënten uit registratie .............
[  ]  Aantal patiënten uit schatting .............
[  ]  Onbekend

Werkten in 2004 de behandelaren van uw voorziening met schriftelijk vastgelegde
behandelprogramma's, waarin voor de volgende doelgroepen de uitvoering van de behandeling wordt 
beschreven (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

114

Toelichting : Het gaat er bij deze vraag om of de uitvoering van de behandeling voor diverse doelgroepen
schriftelijk is vastgelegd. Behandelprogramma's worden hier niet bedoeld als een primair 
organisatorische ordening van de voorziening. Wel kan dit een uitwerking van behandelprogramma's
zijn, maar daarop richt deze vraag zich niet.

[  ]  Ja, voor patiënten met psychotische en/of schizofrene stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met persoonlijkheidsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met angst- en/of stemmingsstoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met bipolaire stoornis
[  ]  Ja, voor patiënten met rouwproblematiek
[  ]  Ja, voor patiënten met dementie
[  ]  Ja, voor patiënten met aanpassingsstoornis
[  ]  Ja, voor overige stoornissen
[  ]  Nee, geen van deze
[  ]  Onbekend

Werkte uw voorziening in 2004 met een geneesmiddelenformularium?115

(  )  Ja, met een algemeen formularium, jaar laatste evaluatie .............
(  )  Ja, met een ouderen-specifiek formularium, jaar laatste evaluatie ............. 
(  )  Nee
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Werkte uw voorziening in 2004 met een schriftelijk vastgelegde procedure voor het melden van 
fouten die zich tijdens de verstrekking van medicatie kunnen voordoen?

116

(  )  Ja
(  )  Nee

Werden in uw voorziening in 2004 ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen systematisch
geregistreerd in een daarvoor bestemd registratiesysteem?

117

Toelichting : Bijwerkingen van medicatie kunnen worden geregistreerd en geclassificeerd volgens de WHO-
codering. Naast een classificatie op type bijwerking kan ook een classificatie op ernst van een
bijwerking worden gebruikt, zoals de WHO Critical Terms List. Dit is een lijst van WHO-codes van 
bijwerkingen die kunnen wijzen op mogelijk ernstige stoornissen.

(  )  Ja
(  )  Nee

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage ziekteverzuim van het direct zorggebonden 
personeel, inclusief zwangerschaps- en ouderschapsverlof?

118

Toelichting : 'Direct zorggebonden personeel' heeft betrekking op alle medewerkers in uw voorziening die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van diagnostiek, behandeling, begeleiding en verzorging van de
patiënten.

(  )  Percentage ............. 

Hoe hoog was in 2004 in uw voorziening het percentage verloop onder het direct zorggebonden
personeel, exclusief stage- of opleidingsplaatsen?

119

Toelichting : Het gaat om het percentage personeelsverloop van alle direct zorggebonden personeel, exclusief 
(bezoldigde) opleidings- en stageplaatsen en alle niet direct zorggebonden medewerkers.

(  )  Percentage ............. 
(  )  Onbekend

Zijn er in 2004 in uw voorziening medewerkers geweest tegen wie een tuchtrechterlijke procedure is
gestart, of die op non-actief zijn gesteld dan wel geschorst werden?

120

(  )  Ja, aantal medewerkers .............
(  )  Nee

Is er in uw voorziening in 2004 gedurende drie maanden of langer een tekort geweest aan een of 
meer van de volgende behandelaren of therapeuten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen):

121

Toelichting : Een tekort aan een of meer specifieke beroepsbeoefenaren is aanwezig als meer dan 20% van de
betreffende door u vastgestelde personele formatieruimte 3 maanden of langer van het jaar niet werd
/ kon worden ingevuld. Onder vaktherapeuten worden o.a. creatieve, psychomotorische, spel- en 
dramatherapeuten en activiteitenbegeleiders verstaan.

[  ]  GZ- of klinisch psychologen
[  ]  Psychotherapeuten
[  ]  Vaktherapeuten
[  ]  Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
[  ]  Geen tekorten

Wat was op peildatum 31 maart 2005 het totaal aantal patiënten dat wacht op de aanvang van de
behandeling, gerekend vanaf het moment waarop de behandelingsindicatie is gesteld?

122

(  )  Totale aantal wachtenden .............
(  )  Onbekend  (ga verder met vraag 124)
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Voor hoeveel patiënten bestond er op peildatum 31 maart 2005 een wachttijd van 3 maanden of
langer tussen het moment waarop de behandelingsindicatie was gesteld en de feitelijke aanvang van
de behandeling?

123

(  )  Totaal aantal patiënten dat 3 mnd of langer wacht .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten die in 2004 in behandeling van uw voorziening waren, hebben in 2004 suïcide
gepleegd?

124

(  )  Aantal patiënten dat suïcide heeft gepleegd .............
(  )  Onbekend

Biedt uw voorziening ambulante behandeling aan ouderen?125

(  )  Ja, aantal ambulante patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 132)

Hoeveel patiënten met als hoofdprobleem een depressieve stoornis en/of rouwproblematiek, die op
peildatum 31 maart 2005 in ambulante behandeling van uw voorziening waren, kregen een
psychotherapeutische behandeling (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

126

Toelichting : Bij deze vraag gaat het ook om de patiënten die naast de psychotherapie psychofarmaca gebruiken.

[  ]  Totale aantal ambulante patiënten met depressie .............
[  ]  Aantal patiënten met psychotherapie .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten met een depressieve stoornis en/of rouwproblematiek, die in het eerste kwartaal
van 2005 hun ambulante behandeling hebben afgerond, vertoonden na beëindiging hiervan geen
vermindering in de ernst van de stoornis of symptomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

127

Toelichting : De behandelaren binnen uw voorziening bepalen wat het criterium is voor (geen) vermindering van
de ernst van de stoornis. Bij het beantwoorden van de vraag geldt dit professionele criterium.

[  ]  Totale aantal patiënten dat in die periode behandeling beëindigde .............
[  ]  Aantal patiënten zonder vermindering in ernst van stoornis ............. 
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten in ambulante behandeling gebruikten op peildatum 31 maart 2005 meer dan 6 
soorten geneesmiddelen tegelijk (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

128

Toelichting : Het gaat hier om combinaties van allerlei soorten geneesmiddelen, dus niet alleen
psychofarmacotherapie.

[  ]  Totaal aantal ambulante patiënten met medicatie op pieldatum .............
[  ]  Aantal ambulante patiënten met > 6 soorten medicatie op peildatum ............. 
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben over het eerste kwartaal van 2005 de ambulante behandeling tegen advies
of voortijdig beëindigd?

129

Toelichting : Het percentage is gebaseerd op de vergelijking met het totale aantal patiënten dat IN DIE 
PERIODE de behandeling beëindigde.
Met 'voortijdig eindigen' wordt bedoeld dat de patiënt eerder met de behandeling is gestopt dan
(aanvankelijk) afgesproken is.
Soms is moeilijk te beoordelen of een behandeling is gestopt of niet, zoals wanneer een patiënt 
meerdere malen niet meer is verschenen op een afspraak en onduidelijk is of de patiënt nog
gebruik zal maken van de behandeling. Ook deze 'drop out' rekent u tot voortijdig eindigen van de
behandeling.
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(  )  Aantal ambulante patiënten met voortijdige beëindiging .............
(  )  Onbekend

Met hoeveel "Zorgwekkende Zorgmijders" had uw voorziening op peildatum 31 maart 2005 
ambulante bemoeizorgcontacten (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

130

Toelichting : Met bemoeizorgcontacten worden hulpverleningscontacten bedoeld waarbij (nog) geen sprake is van 
een bereidheid en toestemming van de patiënt om een hulpverleningscontact of behandeling aan te
gaan.

[  ]  Totale geschatte aantal "ZZ" in adherentiegebied .............
[  ]  Aantal "ZZ" met bemoeicontacten .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten van uw voorziening hebben in 2004 één of meer suïcidepogingen ondernomen?131

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als poging.

(  )  Totaal aantal patiënten .............
(  )  Onbekend

Biedt uw voorziening deeltijd- of dagklinische behandeling aan ouderen?132

(  )  Ja, aantal dagklinische patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 137)

Bij hoeveel patiënten die in de afgelopen maand februari begonnen met deeltijd- / dagklinische 
behandeling in uw voorziening, was op 31 maart 2005 een schriftelijk vastgelegd behandelingsplan
inclusief de instemming van de patiënt, familie of verzorgers opgesteld (u kunt meerdere antwoorden 
aankruisen)?

133

Toelichting : Het behandelingsplan is onderdeel van het patiëntendossier en bevat alle relevante informatie over 
diagnostiek en behandeling. Tevens is hierin aantekening gemaakt van de instemming van de
patiënt met het behandelingsplan. Het is niet vereist dat de patiënt zelf zijn of haar
behandelingsplan (mede) ondertekent.

[  ]  Totaal aantal dat in februari met dagklinische behandeling begon .............
[  ]  Aantal patiënten met behandelingsplan .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in deeltijd- / dagklinische behandeling waren,
is aanvullend op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een 
lichamelijk onderzoek uitgevoerd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

134

[  ]  Totaal aantal dagklinische patiënten op peildatum .............
[  ]  Aantal patiënten met lichamelijk onderzoek .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis, die op peildatum 31 maart 2005 in deeltijd- / 
dagklinische behandeling van uw voorziening waren, vindt periodieke screening plaats op de
aanwezigheid van type 2 diabetes (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

135

[  ]  Totaal aant. dagkl. patiënten met schizofrene stoornis op peildatum ............. 
[  ]  Aantal patiënten met screening .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel patiënten in deeltijd- / dagklinische behandeling hebben in 2004 één of meer 
suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwooorden aankruisen)?

136

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als poging.

[  ]  Totaal aantal deeltijd- / dagklinische patiënten in 2004 .............
[  ]  Aantal patiënten met suïcidepoging .............
[  ]  Onbekend

Biedt uw voorziening klinische behandeling aan ouderen?137

(  )  Ja, aantal opgenomen patiënten in het eerste kwartaal van 2005 .............
(  )  Nee  (ga verder met vraag 151)

Bij hoeveel patiënten die in de afgelopen maand februari voor klinische behandeling in uw voorziening
werden opgenomen, was op 31 maart 2005 een schriftelijk vastgelegd behandelingsplan, inclusief de
instemming van de patiënt (of diens familie of verzorgers) opgesteld (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

138

Toelichting : Het behandelingsplan is onderdeel van het patiëntendossier en bevat alle relevante informatie over 
diagnostiek en behandeling. Tevens is hierin aantekening gemaakt van de instemming van de
patiënt met het behandelingsplan. Het is niet vereist dat de patiënt zelf zijn of haar
behandelingsplan (mede) ondertekent.

[  ]  Totaal aantal patiënten dat in februari werd opgenomen .............
[  ]  Aantal patiënten met behandelingsplan .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in klinische behandeling waren, is aanvullend
op de probleeminventarisatie en - analyse en/of psychiatrisch onderzoek ook een lichamelijk 
onderzoek uitgevoerd (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

139

Toelichting : Het gaat hierbij om het aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2005 in zorg was, en bij wie een
lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

[  ]  Totaal aantal opgenomen patiënten op peildatum .............
[  ]  Aantal patiënten op peildatum met lichamelijk onderzoek .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten met een schizofrene stoornis die op peildatum 31 maart 2005 in klinische
behandeling van uw voorziening waren, vindt periodieke screening plaats op de aanwezigheid van 
type 2 diabetes (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

140

[  ]  Totale aantal patiënten met een schizofrene stoornis op peildatum .............
[  ]  Aantal gescreende patiënten .............
[  ]  Onbekend

Bij hoeveel patiënten die in klinische behandeling van uw voorziening zijn/waren, zijn er in het eerste
kwartaal van 2005 fouten gemaakt bij de verstrekking van medicatie c.q. voorschrijffouten,
overschrijffouten, afleverfouten of toedienfouten?

141

Toelichting : Medicatiefouten hoeven niet per definitie aanleiding te geven tot schade bij de patiënt, dit in 
tegenstelling tot bijwerkingen van medicatie die altijd tot (enige vorm van) schade aanleiding geven. 
Medicatiefouten zijn vaak terug te voeren op fouten in niet optimaal ingerichte zorgprocessen.

(  )  Aantal klinische patiënten met fouten bij verstrekking .............
(  )  Onbekend
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Van hoeveel patiënten die in klinische behandeling van uw voorziening waren, werden in het eerste
kwartaal van 2005 (verbale of fysieke) agressieve of gewelddadige incidenten gemeld?

142

(  )  Aantal patiënten met agressie .............
(  )  Onbekend

Wat is het totaal aantal patiënten dat op peildatum 31 maart 2005 wacht op plaatsing in een
(psychogeriatrisch) verpleeghuis?

143

(  )  Totaal aantal wachtenden op peildatum peildatum .............
(  )  Onbekend

Hoeveel patiënten die op peildatum 31 maart 2005 in klinische behandeling van uw voorziening
waren, hebben langer dan een half jaar op de wachtlijst voor plaatsing in een (psychogeriatrisch)
verpleeghuis gestaan (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

144

[  ]  Totale aantal opgenomen patiënten op peildatum .............
[  ]  Aantal patiënten dat langer dan een half jaar op wachtlijst staat ............. 
[  ]  Onbekend

Met hoeveel patiënten die in het eerste kwartaal van 2005 hun klinische behandeling hebben
beëindigd, hebben exitgesprekken plaatsgevonden (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

145

Toelichting : Exitgesprekken zijn gesprekken die erop zijn gericht om de continuïteit van zorg voor de patiënt na
ontslag uit de kliniek te realiseren. Zij helpen de patiënt om zich te oriënteren op de situatie na 
ontslag, op mogelijkheden van hulp, als daaraan dringend behoefte bestaat en op de ambulante
nazorg.

[  ]  Totaal aantal patiënten dat de klinische behandeling beëindigde .............
[  ]  Aantal patiënten met exitgesprekken .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten die in het eerste kwartaal van 2005 met ontslag uit de klinische behandeling zijn
gegaan, hebben langer dan 2 weken moeten wachten op een eerste ambulant / poliklinisch
nazorgcontact (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

146

[  ]  Totale aantal patiënten dat in die periode met ontslag ging .............
[  ]  Aantal patiënten dat > 2 weken heeft gewacht .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten hebben in 2004 binnen drie maanden na beëindiging van de klinisch
psychiatrische opname een suïcidepoging ondernomen, al dan niet met dodelijke afloop (u kunt
meerdere antwoorden aankruisen)?

147

Toelichting : Met 'beëindiging van de klinisch psychiatrische opname' wordt bedoeld dat de patiënt met of zonder 
instemming van de behandelaar de psychiatrische opname heeft beëindigd.

[  ]  Aantal patiënten overleden door suïcide .............
[  ]  Aantal patiënten met suïcidepoging .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel patiënten die uw voorziening in klinische behandeling had/heeft, hebben in 2004 één of meer
suïcidepogingen ondernomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

148

Toelichting : Het gaat hier om zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop. Bij twijfel over de vraag, of wel of niet
van een suïcidepoging sprake is geweest, geldt: meerekenen als poging.

[  ]  Totaal aantal klinische patiënten in 2004 .............
[  ]  Aantal klinische patiënten met suïcidepoging .............
[  ]  Onbekend
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Hoeveel patiënten die in 2004 werden ontslagen uit de klinische behandeling werden binnen drie
maanden opnieuw opgenomen (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)?

149

[  ]  Totale aantal in 2004 ontslagen patiënten .............
[  ]  Aantal patiënten heropname < 3 mnd .............
[  ]  Onbekend

Hoeveel weken was er in het eerste kwartaal van 2005, opgeteld over alle klinische afdelingen of 
units van uw voorziening, sprake van onderbezetting van verpleegkundigen of sociotherapeuten met
vaste aanstelling?

150

Toelichting : Als er meerdere klinische afdelingen of units zijn, dan telt u per afdeling of unit het aantal weken 
onderbezetting bij elkaar op; voorbeeld: als er drie units zijn waarin unit A 2 weken onderbezetting
heeft gehad, unit B 1 week en unit C 2 weken, dan vult u het totaal hiervan (2+1+2=) 5 in.
Van onderbezetting is sprake als er minder verpleegkundigen werken dan minimaal is vereist voor 
een zorgvuldige professionele uitvoering van de zorg.
Uw voorziening dient hiervoor een norm te hebben vastgesteld.

(  )  Totale aantal weken: .............
(  )  Onbekend

Heeft uw voorziening voor de behandeling van ouderen een Bopz-aanmerking?151

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 162)

Is in 2004 bij de MIP/FONA-commissie of anderszins lichamelijk letsel gemeld dat patiënten hebben
opgelopen als gevolg van separatie?

152

Toelichting : Lichamelijk letsel is zowel blijvend letsel als niet blijvend letsel. Het gaat hierbij om separaties
zonder én met instemming.

(  )  Ja
(  )  Nee

Bij welk percentage van de separaties in 2004 hebben patiënten lichamelijk letsel opgelopen als 
gevolg van separatie?

153

Toelichting : Bij het berekenen van het percentage is de teller het aantal separaties in 2004 waarbij patiënten
lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van separatie. De noemer is het aantal separaties 
zonder én met instemming in 2004. Teller gedeeld door noemer vermenigvuldigen met 100%.

(  )  Percentage separaties met lichamelijk letsel bij patiënt .............

Hoe vaak werd besloten om patiënten met een Bopz-titel in 2004 in hun recht op bewegingsvrijheid 
te beperken?

154

Toelichting : Met beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid wordt bedoeld de beperkingen op grond van
artikel 40, lid 3 van de Wet Bopz. Het kan voorkomen dat patiënten met een Bopz-titel in 2004 
meerdere keren werden beperkt in hun recht op bewegingsvrijheid. Daarom wordt hier niet gevraagd
naar het aantal patiënten over wie die beslissing werd genomen, maar naar het aantal malen dat die
beslissing werd genomen.

(  )  Aantal beslissingen uit registratie .............
(  )  Aantal beslissingen op basis van schatting .............
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Hoe vaak werden patiënten in uw organisatorische eenheid in 2004 gesepareerd met hun
instemming of met instemming van hun vertegenwoordiger?

155

Toelichting : Separatie met instemming betekent dat de patiënt ófwel zelf heeft ingestemd ófwel (indien hij
wilsonbekwaam is terzake) zich niet verzet tegen de separatie, waarvoor de vertegenwoordiger 
toestemming heeft verleend. Het kan hier gaan om vrijwillig opgenomen patiënten en om patiënten
met een Bopz-titel.

(  )  Aantal separaties met instemming in 2004 .............
(  )  Separaties met instemming worden niet geregistreerd

Hoe lang duurden in 2004 de separaties met instemming van patiënten of van hun
vertegenwoordiger, weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt 
meerdere antwoorden aankruisen)?

156

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal separaties met instemming binnen het
betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het aantal separaties met instemming in 2004. Dus
als er in 2004 50 keer een separatie met instemming heeft plaatsgevonden, waarvan er 10 korter 
dan 1 uur duurden, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%. 

[  ]  Percentage korter dan een uur .............
[  ]  Percentage tussen 1 uur en 24 uur .............
[  ]  Percentage langer dan een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Hoeveel patiënten werden in 2004 in uw organisatorische eenheid één of meer keer gesepareerd ?157

Toelichting : Het gaat hier om separatie met instemming én separatie onder dwang.

(  )  Aantal patiënten dat in 2004 één of meer keer werd gesepareerd ............. 

Hoe lang duurden in 2004 gedwongen separaties voordat ook dwangmedicatie werd toegediend, 
weergegeven in percentages binnen de onderstaande tijdsintervallen (u kunt meerdere antwoorden
aankruisen)?

158

Toelichting : Bij de berekening van het percentage is de teller het aantal gedwongen separaties zonder 
dwangmedicatie binnen het betreffende tijdsinterval in 2004. De noemer is het totaal aantal
gedwongen separaties in 2004. Dus als er in 2004 50 keer een gedwongen separatie heeft 
plaatsgevonden, waarvan er 10 korter dan 24 uur duurden voordat overgegaan werd tot 
dwangmedicatie, dan is het percentage voor dat tijdsinterval 10/50 x100%=20%.

[  ]  Percentage korter dan 24 uur .............
[  ]  Percentage tussen 24 uur en een week .............
[  ]  Niet geregistreerd
[  ]  Niet van toepassing

Welk percentage van de patiënten met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger heeft in 2004
aantoonbaar ingestemd met het Bopz- deel van het behandelingsplan?

159

Toelichting : Het Bopz-deel van het behandelingsplan bestaat uit de therapeutische middelen, die ingezet worden
om de geestesstoornis te verbeteren die het gevaar heeft veroorzaakt op grond waarvan de patiënt
onvrijwillig is opgenomen. De teller is het aantal patiënten met een Bopz-titel dat in 2004 
aantoonbaar heeft ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan, of voor wie de
vertegenwoordiger heeft ingestemd indien de patiënt wilsonbekwaam terzake was. De noemer is het 
aantal patiënten dat in 2004 met een Bopz-titel in uw organisatorische eenheid verbleef. Een Bopz-
titel kan zijn: een RM, een IBS of een van de titels genoemd in artikel 51. Aantoonbaar betekent
dat in het patiëntendossier aangetekend is dat de patiënt of diens vertegenwoordiger heeft
ingestemd met het Bopz-deel van het behandelingsplan.
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(  )  Percentage met een Bopz-titel of hun vertegenwoordiger .............
(  )  Niet van toepassing, want er zijn geen patiënten met een Bopz-titel

Welk percentage van de patiënten met een RM is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

160

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het
percentage is de teller het aantal patiënten met een RM dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 zonder 
psychiatrische nazorg met ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met RM dat
tussen beide data vanuit uw organisatosiche eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Patiënten zonder nazorg op basis van schatting .............
(  )  Onbekend

Welk percentage van de patiënten met een IBS is tussen 1 januari 2005 en 1 april 2005 met ontslag
gegaan zonder psychiatrische nazorg?

161

Toelichting : Met psychiatrische nazorg wordt bedoeld elke vorm van ambulante hulpverlening of psychiatrische
thuiszorg vanuit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij de berekening van het
percentage is de teller het aantal patiënten met een IBS dat tussen 1-1 2005 en 1-4 2005 met
ontslag is gegaan. Noemer is het totale aantal patiënten met IBS dat tussen beide data met IBS
vanuit uw organisatorische eenheid is ontslagen.

(  )  Percentage patiënten zonder nazorg uit registratie .............
(  )  Percentage patiënten zonder nazorg op basis van schatting ............. 
(  )  Onbekend

Heeft u nog aanvullende opmerkingen?162

(  )  Ja
(  )  Nee  (ga verder met vraag 164)

Ruimte voor aanvullende opmerkingen163

Toelichting : LET OP! Maximaal 1024 tekens inclusief spaties.

Aldus naar waarheid beantwoord door:164
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