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Doel 

Het Samen Beslissen en verwachtingsmanagement tijdens het behandelproces ondersteunen door met behulp 

van gepersonaliseerde informatie over de gemaakte afspraken met de cliënt en de zorginzet die plaats heeft 

gevonden passende zorg te leveren: effectief en niet meer of minder intensief dan nodig. 

Getoond wordt hoe ver de lopende behandeling van de cliënt is gevorderd, in vergelijking met de in het dossier 

vastgelegde afspraak over einddatum en aantal behandelcontacten. Daarnaast wordt getoond hoeveel en welke 

type behandelcontacten er tijdens de lopende inschrijving en sinds de gemaakte afspraak hebben 

plaatsgevonden. Tevens wordt getoond hoe ver de lopende DBC is gevorderd, in doorlooptijd en in minuten 

binnen de productstructuur. Tot slot wordt een tijdlijn gepresenteerd waarop te zien is wanneer de cliënt in 

zorg was bij GGz Breburg, hoeveel behandelcontacten er per maand plaatsvonden, en hoeveel tijd (direct en 

totaal) er per maand werd besteed.  

Toelichting 

Het rapport is opgesteld vanuit het deelproject programma ‘Reis van de Cliënt: Behandeling en Nazorg’.  

Het bestaat uit twee tabbladen: Behandelmonitor en Behandelhistorie. Onder aan het scherm is via tabs te 

navigeren naar het gewenste blad. 

 

Tabblad Behandelmonitor 

 

Dit tabblad bestaat uit vijf vakken. De bovenste drie gaan over de afspraak over behandeling die is vastgelegd 

in het behandelplan. Met name gaat het om de volgende elementen in het behandelplan:  

Het vak rechtsboven toont de afspraak zoals vastgelegd:  

- Startdatum (=de datum waarop de afspraak ingaat) 

- Aantal contacten 

- Evaluatiedatum 

- Beoogde einddatum  
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Linksboven een vak dat toont hoeveel behandelcontacten (exclusief no-show) er na afspraakdatum hebben 

plaatsgevonden (het cijfer onder de oranje/grijze boog), afgezet tegen het afgesproken aantal contacten (het 

cijfer rechts van de boog). Indien er meer contacten hebben plaatsgevonden dan afgesproken, verschuift het 

afgesproken aantal contacten naar een plek boven de boog. Een wit streepje in de boog geeft dan de afspraak 

weer. Behandelcontacten zijn exclusief diagnostiek, begeleiding, dagbesteding en indirecte contacttypen als 

overleg en administratie. 

Het vak midden boven toont het aantal weken dat verstreken is vanaf de afspraakdatum (het cijfer onder de 

boog), afgezet tegen de afgesproken behandelduur (het cijfer rechts van de boog).  

Linksonder wordt getoond welk type en hoeveel behandelcontacten zijn geregistreerd binnen de afspraak (in 

oranje balken) en voorafgaand aan de afspraak, binnen dezelfde inschrijving (blauw) (exclusief no-show).  

Rechtsonder worden gegevens getoond over de lopende DBC van de cliënt. Getoond wordt wanneer de DBC 

gestart is, wanneer hij uiterlijk afloopt (1 jaar na start), hoeveel dagen er verstreken en nog te gaan zijn en 

hoeveel minuten er besteed zijn. Dit aantal minuten bepaalt in welke productgroep de DBC zou vallen als hij 

nu afgesloten zou worden. Zo is te zien of de DBC zich dicht bij een overgangspunt naar een volgende klasse 

bevindt.  

De trajectnaam is opgebouwd als cliëntnummer, zorgtraject volgnummer (zorgtraject is behandeling voor een 

diagnose; als de diagnose wijzigt begint er een nieuw zorgtraject) en het volgnummer van de DBC. Dit geeft 

een beeld van de zorg die een cliënt heeft gehad  (in de schermafbeelding is deze vanwege privacy uit het zicht 

gehaald). 

 

Tabblad behandelhistorie 

 

Dit tabblad toont in drie grafieken hoeveel zorg een cliënt al heeft gehad.  

Grafiek Inschrijvingen is een tijdbalk die toont wanneer een cliënt ingeschreven was bij GGz Breburg. 

Grafiek Behandelhistorie toont per maand hoeveel uren directe contacttijd en totale cliëntgebonden DBC-tijd er 

geregistreerd is voor de cliënt. In blauw de contacten geregistreerd bij het team van de nog lopende, laatst 

gestarte zorgtoewijzing, aangeduid als ‘huidig team’. In oranje de tijd geregistreerd binnen zorgtoewijzingen 

bij andere teams. Welke dat zijn wordt niet getoond, omdat de grafiek anders te complex zou worden. Het kan 

gaan om eerdere behandeling bij andere teams of om crisiscontacten.   
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Grafiek Contacten toont het aantal behandelcontacten per maand (dus exclusief no-show, diagnostiek, 

begeleiding, dagbesteding en crisis), met dezelfde onderverdeling in huidig team (blauw) en andere teams 

(oranje).  

Gebruiksinstructie 
 

Het rapport toont informatie over de cliënt behorend bij het geopende dossier.  

 

Vragen 

Vragen over inhoudelijke aspecten van het rapport kunnen worden gesteld aan dr. Margot Metz, Innovatie & 

Kwaliteit, m.metz@ggzbreburg.nl.  

Vragen over technische aspecten van het rapport kunnen worden gesteld aan de helpdesk DWH 

HelpdeskDWH@ggzbreburg.nl.    

 

 


