Overzicht producten Samen Beslissen met ROM op maat en in de keten: SynQuest
Indeling document:
1.
•
•
2.
•
•
•
3.
4.

Voor cliënten (naasten):
Voorlichtingsmateriaal
Digitale hulpmiddelen (content)
Voor zorgprofessionals:
Handleidingen, handycards, instructies
Trainingen en intervisies: materiaal en namen van trainers
Digitale hulpmiddelen (content)
Kennisverspreiding, externe communicatie
Implementatie, evaluatie, borging, projectmanagement

Filters:
1. Gebruiker:
- Cliënten (kan ook voor naasten zijn, geen expliciet onderscheid in gemaakt)
- Zorgprofessionals
- Beleidsmakers
- Onderzoekers
2. Soort product:
Folder, Filmpje, Cliëntrapportage, Presentatie, Instructie, Training, Communicatiemiddel, Handreiking, Vragenlijst,
ICT-toepassing: dashboard, koppeling, mailtemplate, keuzehulp, online groep-pagina, rapport
Tool: bij vragenlijst, handycard
3. Organisatie:
1. VUMC, 2. GGZ InGeest, 3. GGZ Delfand, 4. GGZ Rivierduinen, 5. GGZ Noord-Holland-Noord, 6. Emergis, 7. GGz Breburg, 8. Dimence,
9. SynQuest.
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nr

instelling

naam product

soort
product

1

Emergis

Folder samen
beslissen met ROM
voor cliënten

Folder

2

GGz
Breburg

Laagdrempelige
inzage + uitleg ROM
mbv Karify

ICTtoepassing/
koppeling

3

GGz
Breburg

Vragenlijst inzage via
Karify in
QuestManager

Cliëntrapportage

4a
4b

GGz
Breburg

beoogde
gebruikers

heel korte toelichting

1. Voor cliënten
Voorlichtingsmateriaal
Cliënten
In de folder worden informatie en
tips gegeven over samen
beslissen. Hierin is ROM
meegenomen
Cliënten
Cliënten kunnen in Karify zowel
ROM invullen als inzien.
Informatie voor
Koppeling Quest-Manager-Karify
beleidsmakers.
Cliënten
Informatie voor
beleidsmakers.

Voorlichting cliënten
4a Folder
over Samen Beslissen 4b Filmpje

Cliënten

voor cliënten
ter
voorbereiding
op Samen
Beslissen

Inzage cliëntenteksten met
laagdrempelige uitleg bij ROMvragenlijsten: (Engelse) I.ROC,
(Engelse) SQ48, SIPP-SF,
SVL22K, AGO, POL, SFS, SIAS,
SDQ ouder/kind en CBCL 1,5-5
jaar
De folder en het
filmpje voor
cliënten zijn hier te
vinden:
https://www.ggzbreburg.nl/them
a-paginas/samen-beslissen/
Ook te vinden via Karify, en wordt
afgespeeld in de wachtkamers.

type
bestand

Contactpersoon

mailadres

PDF

Niels Wattel

n.wattel@emergis.nl

ICT inrichting
Koppeling via
Koppeltaal,
informatie
opvraagbaar.
ICT inrichting
in QuestManager,
beschikbaar
via Karify.

Ludo Janssen
Martijn van
Gils

helpdeskzorgapplicaties@
ggzbreburg.nl

Margot Metz
Ludo Janssen

m.metz@ggzbreburg.nl
helpdeskzorgapplicaties@
ggzbreburg.nl

4a Digitale
folder
4b YouTube
filmpje

Margot Metz

m.metz@ggzbreburg.nl

pdf

Lian de Bruijn
& Lotte
Nugteren
Charlotte
Marchandisse

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggzdelfland.nl

Gabriëlle van
Son

g.vanson@rivierduinen.nl

5

GGZ
Delfland

Samen beslissen
folder

Folder

Cliënten

Folder over Samen Beslissen voor
cliënten van GGz Delfland.

6

GGZ
inGeest

Samen beslissen
dashboard folder

Folder

Cliënten, zorgprofessionals

7

GGZ
Feedback Informed
Rivierduinen Treatment (FIT)
informatiefolder

Folder

Cliënten

Instructiefolder met informatie
pdf
over het gebruik van het samen
beslissen dashboard.
Cliëntfolder om het doel en
PDF
werking van FIT systeem duidelijk
te maken
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nr

instelling

8

GGz
Breburg

9

GGz
Breburg

10

GGz
Breburg

11

GGZ
Delfland

12

GGZ
inGeest

13

Dimence
Groep

naam product

soort
product

beoogde
gebruikers

heel korte toelichting

1. Voor cliënten
Digitale hulpmiddelen (content)
Cliëntvriendelijke
ICT
Cliënten
Cliëntvriendelijke mailtemplates
mail templates op
toepassing/
die op maat zijn gemaakt naar
maat
mail template
leeftijdsgroep en soms ook
doelgroep.
Ook vertaald in het Engels.
Keuzehulp in Karify
ICT
Cliënten
Module met keuzehulp ter
toepassing/
ondersteuning bij Samen
keuzehulp
Beslissen in Karify. Cliënten
kunnen (samen met hun naasten)
stap voor stap opties in de
behandeling op een methodische
wijze afwegen.
Tools rond I.ROC
10a en 10b
Cliënten,
De I.ROC vragenlijst is een
herstelschaal, die
Tools/bij
naasten, zorglaagdrempelige en mooi
maatschappelijk,
vragenlijst
professionals
gevisualiseerde vragenlijst
persoonlijk en
en 10c
beschikbaar via ringbandboekje,
klinisch herstel meet. Presentatie
pdf intranet, in QuestManager en
uitleg via presentatie.
Let op: copyright I.ROC is in
handen van Penumbra Schotland.
I.ROC wordt in de gehele ggz
keten ingezet, van Mentale
Gezondheidscentra, bggz tot
sggz.
Cliëntrapportages tbv CliëntCliënten
Rapportages in begrijpelijke taal:
vragenlijst inzage in
rapportage
BSI, I.ROC, BDI-II, IDS-SR, AGO,
QuestManager
IAS, POL, PADUA, PSWQ, SIAS,
SFS, WI, Y-BOCS-SR, SVL, LEC-5,
PCL-5, LKV-55, MATE, ORS, SRS,
SIPP-SF, SMI, SQ, SCID-5-PV .
Samen beslissen
ICT
Cliënten en zorg- Digitaal dashboard met ROM en
dashboard
oplossing/
professionals
samen beslissen informatie.
dashboard
(demo toegevoegd)
Cliëntrapportages tbv CliëntCliënten
Cliëntrapportages bieden inzage
vragenlijstinzage in
rapportage
in ROM-uitkomsten:
QuestManager via
BSI-18, BSI, SIPP-SF, WHODAS
cliëntportaal.
2.0, OQ-45, MHC-SF-R, MHC-SF,
GSAAS, PCL-5, PUL.
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type
bestand

Contactpersoon

Mail
templates,
beschikbaar
gemaakt in
PDF.
Module in
Karify,
beschikbaar
gemaakt in
PDF.

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl
helpdeskzorgapplicaties@
Ludo
ggzbreburg.nl
Janssen

Tools en
presentatie
zijn
opvraagbaar.

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl

PDF

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

Link

Charlotte
Marchandisse
Erik de
Groot

c.marchandisse@
ggzingeest.nl

PDF

mailadres

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl
Martijn van helpdeskzorgapplicaties@
ggzbreburg.nl
Gils

e.degroot@dimencegroep.nl
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nr

instelling

naam product

14

Emergis

Handycard stappen
Samen Beslissen en
samen betekenis
geven aan
uitkomstinformatie

15

Emergis

Handleidingen
vragenlijsten
SF36/OQ45.2/EDE-Q
plus uitleg middels
presentatie

16

GGZ
Delfland

Uitlegformulier over
BSI domeinen

17

GGZ
inGeest

Samen Beslissen en
ROM instructie en
filmpjes

18

GGZ NHN

ROM op Maat

19

GGZ NHN

ROM/QuestManager
Groep op intranet

20

GGZ NHN

Themapagina
specifieke ROM

soort
product

beoogde
gebruikers

heel korte toelichting

2. Zorg-professionals
Handleidingen, handycards, instructies
Tool/
ZorgDe flashcards zijn handzame
handycard
professionals
geplastificeerde kaartjes voor
behandelaren waarop zij de
stappen bij het samen beslissen
en samen betekenis geven aan
informatie makkelijk kunnen
inzien.
15a Instructie ZorgIn de handleidingen en
professionals
presentatie wordt uitleg
15b
gegeven over
Presentatie
doelgroep/meetpretentie/
scoring/interpretatie
scoring waarmee
(regie)behandelaren
handvatten hebben om
data makkelijker te
interpreteren. Presentatie
is ondersteunend en geeft
uitleg over gebruik
QuestManager.
Instructie
ZorgKorte duidelijke uitleg
professionals
over de BSI domeinen
bedoeld om de domeinen
beter uit te kunnen leggen
aan de cliënt.
Instructies:
ZorgInstructiemateriaal op
drie filmpjes: professionals
intranet en drie korte
17a, 17b,
filmpjes.
17c.
Filmpje
ZorgInformatie over ROM en
professionals
het waartoe in de
behandeling
ICTZorgOverzicht met alle
toepassing/
professionals
informatie over ROM en
Online groepQM, incl. links naar
pagina
themapagina’s, en
trainingsaanbod.
ICTZorgAlle informatie mbt de
toepassing/
professionals
specifieke ROM
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type
bestand

Contactpersoon

mailadres

PDF

Niels Wattel

n.wattel@emergis.nl

PDF

Niels Wattel

n.wattel@emergis.nl

PDF

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

Filmpjes via
Youtube

Charlotte
Marchandisse

c.marchandisse@
ggzingeest.nl

YouTube
filmpje

Rosa van
Mourik

R.vanmourik@ggz-nhn.nl

Opvraagbaar

Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl

PDF

Marjolein
van Dijk &

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl
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nr

instelling

naam product
depressie/
angst/PTSS
Instructiekaart
specifieke ROM
depressie/
angst/PTSS

soort
beoogde
product
gebruikers
Online groeppagina
Instructie
Zorgprofessionals

21

GGZ NHN

22

GGZ NHN

23
a
b

GGZ
SQ48 en Mansa
Rivierduinen handreiking

Instructie

Zorgprofessionals

24

GGZ
Handleiding OpenFIT
Rivierduinen software

Instructie

Zorgprofessionals

25

Dimence
Groep

Instructie

Zorgprofessionals

Interpretatiekaart
Instructie
ROM
depressie/angst/PTSS

Draaiboek screening
comorbiditeit in
verslavingspsychiatrie.

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

Zorgprofessionals

heel korte toelichting
depressie/angst en PTSS
incl werkinstructies.
Werkinstructie voor het
klaarzetten en informatie
over het meettraject ROM
depressie, angst en PTSS
in QM
Uitleg over de specifieke
vragenlijsten gebruikt
binnen gedragsactivatie/
angst en PTSS
behandeling en hoe dit
terug te koppelen aan de
cliënt
Toelichting bij de SQ48 en
Mansa vragenlijsten in
QuestManager. Wat meet
het instrument? Waar kun
je op letten? Toelichting is
gecombineerd met een
handreiking om de
uitkomsten en grafieken in
QuestManager te lezen.
OpenFIT is software die
gebruikt kan worden bij de
afname van FIT. Het
document bevat een
handleiding voor
zorgprofessionals en voor
ondersteunend personeel
hoe de software te
gebruiken.
Toelichting op screening
comorbiditeit bij de
verslavingspsychiatrie

overzicht producten

type
bestand

Contactpersoon
Rosa van
Mourik
Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

mailadres

PDF

Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl

PDF

Gabriëlle
van Son

g.vanson@rivierduinen.nl

PDF

Gabriëlle
van Son

g.vanson@rivierduinen.nl

PDF

Erik de
Groot

e.degroot@dimencegroep.nl

PDF

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl

SynQuest – 21 februari 2022

nr

instelling

26

SynQuest

27

Emergis/
GGz
Breburg

28

Emergis

29

naam product

soort
product

beoogde
gebruikers

Training

Presentatie

Andere
zorgprofessionals dan
behandelaren

GGz
Breburg

Trainingsmateriaal
Samen Beslissen met
gepersonaliseerde
informatiebronnen

Training

Zorgprofessionals

30

GGz
Breburg

31

GGZ
Delfland

Instructiefilm over
Filmpje
wijze van gebruik
I.ROC in gesprek met
cliënt gericht op
hersteldoelen.
Training Samen
Training
Beslissen bggz

32

GGZ
Delfland

Training Samen
Beslissen sggz

Zorgprofessionals

Training

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

type
bestand

2. Zorgprofessionals
Trainingen en intervisies
ZorgTrainingsmateriaal train de trainer PDF
professionals die Samen Beslissen met ROM
trainer zijn
ZorgPresentatie voor het trainen van
PDF
professionals
zorgprofessionals, zodat zij zelf
de training kunnen geven.

Train de trainer
materiaal Samen
Beslissen met ROM
Train de trainer
samen beslissen met
ROM voor doelgroep
eetstoornissen
Training samen
beslissen met ROM

Presentatie

heel korte toelichting

Contactpersoon

mailadres

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl
Niels Wattel

n.wattel@emergis.nl

Deze presentatie kan ingezet
PDF
worden voor andere
zorgprofessionals zoals
verpleegkundigen/vaktherapeuten
/agogen en ervaringswerkers om
hen uitleg te geven over samen
beslissen met ROM inclusief
suggesties voor ondersteuning
van de cliënt hierbij.
Map met divers trainingsmateriaal PDF
modulair te gebruiken naar
behoefte door teams:
presentaties, webinars, filmpjes,
handycards, casussen,
oefeningen, scorelijsten.

Niels Wattel

n.wattel@emergis.nl

Zorgprofessionals

Deze film is door GGz Breburg
gebruikt in de context van
training/intervisie. De link wordt
op aanvraag gedeeld.

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl

Zorgprofessionals

Training op locatie *2,5 uur.
PDF
Theoretisch kader van Samen
beslissen en decisional conflict en
daarnaast een interactief gedeelte
met rollenspellen. Training
gegeven door behandelaren,
stafmedewerker en
ervaringsdeskundige.
Online training *1,5 uur.
PDF
Bovenstaande training specifiek
gemaakt voor de SGGZ. Training
overzicht producten

YouTube
filmpje
opvraagbaar.

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl

Lotte
Nugteren

l.nugteren@ggz-delfland.nl

Lotte
Nugteren

l.nugteren@ggz-delfland.nl
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nr

instelling

naam product

soort
product

beoogde
gebruikers

33
a,
b

GGZ
Delfland

Training
klachtspecifieke
vragenlijsten

Training

Zorgprofessionals

34

GGZ
inGeest

ROM training

Training

Zorgprofessionals

35

GGZ
Delfland

e-training Samen
Beslissen

Training

Zorgprofessionals

36

GGZ
Delfland

Intervisies sggz &
bggz

Instructie 36a Zorgen 36b
professionals

37
38

GGZ NHN

Training algemene en Training
specifieke ROM
instrumenten

Zorgprofessionals

37
38

GGZ NHN

Training algemene en Training
specifieke ROM
instrumenten

Zorgprofessionals

39

GGZ NHN

Training depressie
vragenlijst (IDS) bij
gedragsactivatie

Zorgprofessionals

Training

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

heel korte toelichting

type
bestand

Contactpersoon

mailadres

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

Charlotte
Marchandisse
Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

c.marchandisse@
ggzingeest.nl

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren
Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

PDF

Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl

PDF

Marjolein
van Dijk &
Rosa van
Mourik

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl

gegeven door behandelaar,
stafmedewerker en
ervaringsdeskundige.
Online training *2 uur. Training in PDF
het gebruik van klachtspecifieke
vragenlijsten, welke zetten we in
bij GGZ Delfland en hoe? Training
gegeven door behandelaar en
eventueel ondersteuning vanuit
stafmedewerker
Rationale ROM en
PDF
gesprektechnieken.
E-training met casuïstiek van
behandelaren en
ervaringsdeskundige. E-training is
een basistraining en andere
trainingen als verdiepingsslag.
Intervisie methoden:
Probleemoplossende methode en
Dilemma methode – specifiek
gemaakt voor GGZ Delfland
Samen keuzes maken met
gebruik van specifieke ROM
instrumenten ism
ervaringsdeskundige. Bedoeld
voor psychologen (en CGW-ers)
die specifieke behandelingen
geven zoals EMDR/Exposure/CGT
Samen keuze maken met
algemene ROM instrumenten ism
ervaringsdeskundige. Bedoeld
voor verpleegkundigen en
psychologen die algemene
vragenlijsten afnemen in het
kader van behandelplan evaluatie
Informatie, instructie over de
procedure rondom de IDS bij
gedragsactivatie en leren om een
terugkoppeling van resultaten aan
de cliënt te geven
overzicht producten

E-learning is
opvraagbaar

PDF

PDF

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

m.vandijk@ggz-nhn.nl
R.vanmourik@ggz-nhn.nl
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nr

40

41

instelling

naam product

Amsterdam Verkorte training
UMC, locatie Samen Beslissen
VUmc,
Centrum
voor Soma
& Psyche

GGz
Breburg

Content
Questmanager/
vragenlijsten

soort
product

Training

Vragenlijst

beoogde
gebruikers

heel korte toelichting
(betekenisgeving). Bedoeld voor
verpleegkundigen die
gedragsactivatie behandeling
geven.
Nieuwe medewerkers krijgen een
verkorte training in Samen
Beslissen als zij komen te werken
op een plek waar Samen
Beslissen al toegepast wordt.

Zorgprofessionals

2. Voor zorgprofessionals
Digitale hulpmiddelen (content)
ZorgUitbreiding vragenlijstbibliotheek
professionals en obv behoeften zorgprofessionals
cliënten
en cliënten.
Engelse I.ROC, LEC-5, PCL-5,
Turkse CQi, SICD-V-SV, FEEL-KJ,
SCIL18+

42

GGz
Breburg

Behandelmonitor

ICT
toepassing/
dashboard

Zorgprofessionals en
cliënten

43

GGz
Breburg

Verbetering
koppeling
mijnQuarantQuestManager

ICT
toepassing/
koppeling

Zorgprofessionals en
beleidsmakers

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

In het EPD is via het
DataWareHouse in Power BI een
dashboard beschikbaar gesteld
waarin de afspraken over het
aantal contacten, behandelduur
en evaluatie-datum vanuit het
behandelplan worden getoond en
op een visuele wijze afgezet
worden tegen de werkelijke
doorlooptijd en aantal contacten.
Behandelhistorie is ook visueel
inzichtelijk gemaakt.
Realtime koppeling, en status
cliënt komt qua gegevens meer
volledig door vanuit mijnQuarant
in QuestManager.
Daarnaast QuestManager als
informatiepaneel in mijnQuarant.
Upgrade SSO en HL7 koppeling

overzicht producten

type
bestand

Contactpersoon

mailadres

PDF

Annette
Boenink
Iris Keuning
Camille ten
Velden

ad.boenink@amsterdamum
c.nl
i.bokermann@amsterdamu
mc.nl
c.s.tenvelden@amsterdamu
mc.nl

Opvraagbaar
via PhilipsQuestManager,
rekening
houdende
met eisen
uitgevers.
PDF

m.metz@ggzbreburg.nl
GGz
Breburg
Margot Metz

Opvraagbaar

Ludo
Janssen

Philips Hilco
Frens

hilco.frens@philips.com

Margot Metz m.metz@ggzbreburg.nl
helpdeskdwh@
Jan
Luijsterburg ggzbreburg.nl

helpdeskzorgapplicaties@
ggzbreburg.nl
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nr

instelling

44
a
b

Dimence
Groep

45

Dimence
Groep

46

Amsterdam Visuele representatie
UMC, locatie IMSA vragenlijst in
VUmc,
QuestManager
Centrum
voor Soma
& Psyche

ICT
toepassing/
dashboard

47

GGZ NHN

Specifieke
registraties
behandelcodes

Instructie

48

SynQuest

Presentaties alle
deelprojecten op
eindconferentie
en illustraties hiervan

49

SynQuest

Posters evaluatie
projecten NVvP
congres

48 a t/m i
Presentatie
48 j:
Communicatiemiddel
Communicatiemiddel

50

SynQuest

51

GGZ
Delfland

naam product

soort
product
Geautomatiseerde
ICT
screeningsrapportage toepassing/
rapport
Geautomatiseerd
rapport in EPD

Interviews met
professionals en
cliëntvertegenwoordigers van alle
deelprojecten
Presentatie kennis en
informatiebijeekomst
(KIB)

type
bestand
Programmacode/scripts/koppeling PDF en
en concept van de
opvraagbaar.
screeningsrapportage tbv
automatiseren.
ZorgGeautomatiseerd rapport wat
PDF
professionals en gegenereerd wordt en in het EPD
cliënten
verschijnt zodra de
screeningsvragenlijsten in QM
worden ingevuld.
ZorgDoor de vernieuwde visuele
PDF
professionals en weergave is de IMSA makkelijker En
cliënten
te gebruiken in de spreekkamer
opvraagbaar
zowel voor de patiënt als de
via Philips
behandelaar o.a. doordat de
Questsubscores inzichtelijker zijn
Manager
geworden
ZorgBehandelcodes in EPD zijn meer
PDF
professionals
gespecifieerd naar soort
behandeling inclusief de keuze
tussen face to face en digitaal
3. Kennis verspreiding, externe communicatie
Beleidsmakers
Alle projecten zijn toegelicht op
PDF
Zorgde eindconferentie en hiervan zijn
professionals
illustraties beschikbaar.

Contactpersoon
Erik de
Groot

mailadres

Erik de
Groot

e.degroot@dimencegroep.nl

Annette
Boenink

ad.boenink@amsterdamum
c.nl

Beleidsmakers
Zorgprofessionals

Posters met resultaten
kwantitatieve en kwalitatieve
evaluatie projecten

PDF

Communicatiemiddel

Beleidsmakers
Zorgprofessionals

Vijf interviews over ervaringen
met Samen Beslissen & ROM in
de praktijk vanuit diverse
perspectieven.

Online en PDF GeïnterZie website
viewden

Presentatie

Beleidsmakers
Zorgprofessionals

Presentatie op kennis- en
informatiebijeenkomst GGZ
Delfland om de organisatie te

PDF

ICT
toepassing/
rapport

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

beoogde
gebruikers
Beleidsmakers

heel korte toelichting

overzicht producten

Hilco Frens

e.degroot@dimencegroep.nl

hilco.frens@philips.com

Marjolein
van Dijk

m.vandijk@ggz-nhn.nl

Projectleiders

Zie website (wordt er nog
opgezet)

Projectleiders,
onderzoekers

m.metz@ggzbreburg.nl
m.vanbueren@

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

rivierduinen.nl
m.vandijk@ggz-nhn.nl
f.stuit@ggzbreburg.nl
f.engelsbel@ggz-nhn.nl
Zie website
Samen Beslissen met ROM,
op maat en in de keten |
Synquest
l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl
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nr

instelling

naam product

soort
product

52

GGZ
Delfland

Presentatie Kwaliteit
in de bggz (KIBG)

Presentatie

53

GGZ
Delfland

Artikel Kwaliteit in de
bggz (KIBG)

Communicatiemiddel

54

SynQuest

Lessons learned, tips
uit alle deelprojecten

55

SynQuest

4.
Handreiking

Kwalitatieve
evaluatie:
Focusgroepen,
interviews

Handreiking

beoogde
gebruikers

Beleidsmakers
Onderzoekers

SynQuest

Kwantitatieve
evaluatie:
Cohortstudie

Handreiking

Beleidsmakers
Onderzoekers

57

GGZ
Delfland

Vragenlijst evaluatie
implementatie
project

Vragenlijst

Beleidsmakers
Onderzoekers

Focusgroep
behandelaren

Handreiking

GGZ
Delfland

Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten

type
bestand

informeren over dit project in
Naaldwijk
ZorgPresentatie op online kennissessie PDF
professionals
van het KIBG *kwaliteit in de
basis ggz. GGZ Delfland was
gevraagd kennis te delen over het
onderwerp Samen beslissen
Beleidsmakers
Artikel gemaakt op basis van de
PDF
ZorgKIBG kennissessie, waarin kennis
professionals
en ervaringen rond Samen
Beslissen gedeeld worden.
Implementatie, evaluatie, borging, projectmanagement
Beleidsmakers
Lessons learned voor
PDF
Zorgimplementatie en borging
professionals

56

58

heel korte toelichting

Beleidsmakers
Onderzoekers

Aanpak, methoden, resultaten
worden beschreven in een artikel,
na publicatie artikel is draaiboek
(met aanpak en resultaten) op te
vragen.
Aanpak, methoden, resultaten
worden beschreven in een artikel,
na publicatie artikel is
onderzoeksvoorstel op te vragen.
Vragenlijst ten behoeve van
evaluatie in de teams. De
vragenlijst is gebruikt om de
focusgroep weer te geven

PDF

Interactieve bijeenkomst met
behandelaren om het project te
evalueren en met elkaar in
gesprek te gaan over Samen
beslissen, vragenlijsten,
decisional conflict en
afsluiten/evalueren.

PDF

overzicht producten

PDF

PDF

Contactpersoon

mailadres

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-delfland.nl
l.nugteren@ggz-delfland.nl

Monique
m.vanbueren@rivierduine
van Bueren, n.nl
Margot Metz
m.metz@ggzbreburg.nl

Monique
van Bueren,
Margot Metz
Marjolein
van Dijk
Floor Stuit
Margot Metz
Fabiana
Engelsbel
Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

m.vanbueren@rivierduine

Lian de
Bruijn &
Lotte
Nugteren

l.debruijn@ggz-

n.nl
m.metz@ggzbreburg.nl
m.vandijk@ggz-nhn.nl
f.stuit@ggzbreburg.nl
m.metz@ggzbreburg.nl
f.engelsbel@ggz-nhn.nl

l.debruijn@ggzdelfland.nl
l.nugteren@ggzdelfland.nl
delfland.nl
l.nugteren@ggzdelfland.nl
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