
 

 
 

Uitkomsten vragenlijst Online panel over de herziening 
zorgstandaarden.  
De zorgstandaarden voor de ggz worden elke vier jaar geëvalueerd om te beoordelen 
of herziening nodig is. Voor 2021 staan een dertiental zorgstandaarden op de 
planning om te worden herzien. De input van ggz-professionals is hiervoor o.a. via 
het panel verkregen. De uitkomsten van de vragenlijst onder het Online panel 
vormen één van de vijf bronnen voor de beoordeling. Meer informatie over de 
beoordeling van de standaarden vind je hier.  
 
Uitkomsten belangrijke input voor beoordeling 
Ruim 300 panelleden hebben de enquête over de herziening van de zorgstandaarden 
ingevuld. De vragen over o.a. de werkbaarheid, aansluiting op organisatie van zorg en 
nieuwe inzichten leverden veel nuttige input op.   
 
Algemene uitkomsten over zorgstandaarden 

- De bruikbaarheid van de standaarden in de praktijk wordt van voldoende tot 
goed beoordeeld. 

- De aansluiting op de organisatie van de zorg wordt van voldoende tot goed 
beoordeeld. 

- De actualiteit van de zorgstandaarden werd per standaard verschillend 
beoordeeld.  

- Er is veel nuttige input over missende inzichten voor bepaalde standaarden 
gegeven. 
 

Besluit bestuur over herziening van de dertien zorgstandaarden  
- De zorgstandaard Angstklachten en angst wordt herzien met o.a. nieuwe 

inzichten met betrekking tot exposure, EMDR en meer aandacht voor 
dwangstoornissen. Actualisering van de standaard zal plaatsvinden nadat de 
herziene MDR Angst voor consultatie wordt uitgezet, zodat nieuwe inzichten 
uit de MDR mee kunnen worden meegenomen in de herziening die in 2022 
wordt verwacht.  

- De herziening van de generieke module eHealth start in 2021. Voorstel is om 
te verdiepen op waar professionals betrouwbare informatie kunnen vinden 
met betrekking tot eHealth én hoe ze veilig gebruik kunnen maken van 
eHealth in relatie tot hun verantwoordelijkheid, beroepscode en AVG. Ook 
komt er meer aandacht voor blended behandeling en eHealth-begeleiding 
voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.   

- De zorgstandaard Opiaatverslaving wordt in 2023 opnieuw beoordeeld, o.a. 
omdat verslaving aan pijnstillers sterk in opkomst is en mogelijk nodig is te 
benoemen in de zorgstandaard. 

- De zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving wordt 
opnieuw beoordeeld in 2022 zodra de MDR Alcohol voor consultatie wordt 
uitgezet.  

 
 

https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/in-ontwikkeling-herziening/werkwijze-beoordelen-bestaande-standaarden


 

- De zorgstandaard Conversiestoornissen moet worden herzien en de 
zorgstandaard SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten) staat voor 2022 in de planning voor herziening. Omdat een 
conversiestoornis een vorm van SOLK is, zal de herziening van de 
zorgstandaard Conversiestoornissen gelijk lopen met de herziening van de 
zorgstandaard SOLK.  

- Enkele standaarden ondergaan kleine redactionele wijzigingen bijvoorbeeld 
door actualisatie van verwijzingen naar wetgeving bij o.a. de zorgstandaard 
Bipolaire stoornissen.   

- Enkele standaarden worden over vier jaar opnieuw beoordeeld zoals de 
generieke module Ouderen met psychische klachten, Herstelondersteuning, 
Stemmen horen en Psychose. Voor deze standaarden zal de focus de 
komende jaren op implementatie in de praktijk liggen.  

 
 
 
 
 
 


