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1  
(Door)
ontwikkeling 
kwaliteitsstandaard 

a.  Patiënten en professionals  
beschrijven samen wat goede  
zorg is. 

b.  Alle partijen in de ggz kunnen 
commentaar geven. Patiënten 
en professionals autoriseren de 
standaard. De standaard is klaar 
voor gebruik in de praktijk. 

c.  Akwa GGZ voert de regie/ 
ondersteunt het proces en  
publiceert de standaard op  
ggzstandaarden.nl en via  
thuisarts.nl. 

2  
Uitvoerbaar‑ 
heidstoets 

a.  Zorgaanbieders en  
financiers inventariseren 
wat implementatie van de 
standaard in praktijk met zich 
meebrengt (zoals invloed op 
behandelaanbod, benodigd 
personeel en zorgkosten). 

b.  Ze brengen advies uit over 
aandachtspunten voor het 
implementatieplan. 

c.  Akwa GGZ voert de regie/ 
ondersteunt het proces. 

3
Implementatie‑ 
plan

a.  Zorgaanbieders, professionals  
en patiënten schrijven het  
implementatieplan. 

b.  Alle betrokken partijen geven 
bestuurlijke goedkeuring aan  
het implementatieplan. 

c.  Alle partijen bieden de standaard 
met implementatieplan aan bij 
het Register van het Zorginstituut 
Nederland.

d.  Akwa GGZ voert de regie/ 
ondersteunt dit proces.

5
Analyse en  
evaluatie 

a.  De meetinstrumenten die als 
advies zijn opgenomen in de  
standaarden geven inzicht in  
effecten van de behandelingen;  
ze geven informatie voor  
evaluatie en doorontwikkeling  
van de standaard.

b.  Akwa GGZ monitort in welke mate 
standaarden zijn geïmplementeerd 
en wat het effect is. 

4
Implementatie

a.  Zorgaanbieders, professionals  
en patiënten werken in de  
praktijk met de standaarden. 

b.  Beroepsorganisaties en 
brancheorganisaties helpen  
hen daarbij. 

c.  Akwa GGZ stimuleert, faciliteert 
en ondersteunt implementatie.

Zorgstandaard 

→  Beschrijft vanuit het perspectief 
van de patiënt wat goede zorg is 
voor mensen met een psychische 
aandoening.

→  Heeft als centrale kernwaarden: 
gezamenlijke besluitvorming, 
eigen regie en matched care. 

→  Behandelt alle fasen van het 
zorgproces: van preventie en  
diagnostiek tot behandeling  
en re‑integratie.

→  Bevat meetinstrumenten om de 
voortgang van de behandeling  
te meten. 

→  Verwijst naar meerdere andere 
standaarden zoals richtlijnen, 
gedragscodes, veldnormen, etc. 

Generieke module 

→  Beschrijft vanuit het perspectief 
van de patiënt algemene 
zorgcomponenten of 
‑onderwerpen die relevant 
zijn voor meerdere psychische 
aandoeningen. Zoals: herstel‑ 
ondersteuning, bijwerkingen  
van medicijnen, zelfmanagement 
en samenwerking met naasten. 

→  Gaat in op hoe de zorg rondom 
dit onderwerp eruit ziet en hoe 
deze het beste georganiseerd kan 
worden.

→  Is van belang voor (vrijwel) 
alle zorgstandaarden en van 
toepassing op één of meerdere 
fases van het zorgproces. 

Richtlijn
Opgesteld onder verantwoordelijkheid  
van beroepsgroepen

→  Geeft directe aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling  
van patiënten met psychische aandoeningen. 

→   Gaat (specifieker dan een zorgstandaard) concreet in op wat er op een concreet  
moment aan zorg geleverd kan worden. 

→  Baseert zich op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise  
en ervaringen van professionals, patiënten en naasten. 


