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Doel van deelproject 8

Deelproject 8A

Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

Deelproject 8B

Samen beslissen rondom screening van 
comorbiditeit bij de Verslavingspsychiatrie

Doelgroep: 
Alle cliënten binnen de basis GGZ en specialistische GGZ

Doel:
De cliënt heeft meteen na het invullen van de ROM-vragenlijst inzage 
in zijn/haar uitkomsten in een overzichtelijk en begrijpelijk rapport. 

Doelgroep: 
Opgenomen cliënten binnen de Verslavingspsychiatrie

Doel:
De cliënt heeft een duidelijk beeld van zijn/haar onderliggende 
psychiatrische klachten en heeft inzage in de uitkomsten in een 
overzichtelijk rapport welke gebruikt wordt bij Samen beslissen.
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Deelproject 8A - Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

• Werkgroepje met behandelaren voor opstellen 
rapportages 
• Enthousiaste discussies

• Balans kort en bondig & volledigheid

• Balans tekst uit handleiding vragenlijst & toegankelijk voor cliënten

• Activeren van cliënten door stimulerende vragen, uit oplossingsgerichte 
therapie

Deelproject 8 – Dimence Groep



4 / 11

Deelproject 8A - Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

• Werkgroepje met behandelaren voor opstellen 
rapportages 
• Enthousiaste discussies

• Balans kort en bondig & volledigheid

• Balans tekst uit handleiding vragenlijst & toegankelijk voor cliënten

• Activeren van cliënten door stimulerende vragen

• Rapportages inbouwen in Questmanager
• Technische mogelijkheden zeer beperkt

• Cliëntenraad en teamleiders geven feedback
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Deelproject 8A - Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

• Werkgroepje met behandelaren voor opstellen 
rapportages 
• Enthousiaste discussies

• Balans kort en bondig & volledigheid

• Balans tekst uit handleiding vragenlijst & toegankelijk voor cliënten

• Activeren van cliënten door stimulerende vragen

• Rapportages inbouwen in Questmanager
• Technische mogelijkheden zeer beperkt

• Cliëntenraad en teamleiders geven feedback

• Cliëntrapport beschikbaar in cliëntportaal
• BSI
• BSI-18
• WHODAS 2.0
• GSAAS
• SIPP-SF

• MHC-SF-R
• MHC-SF
• OQ-45
• PCL-5
• PUL

10 cliëntrapportages
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Deelproject 8A - Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

• Evaluatie van deelproject 8A
• Korte vragenlijst over ervaringen met cliëntrapportages (n=16)

• “Het geeft wel een aardig beeld, hoe het er met me voor staat.”

• “Ik krijg zelf ook een goed beeld van m'n klachten.”

• “Ik vind het aardig om te zien op welke vlakken ik kennelijke progressie 
doormaak.”

• “Ik denk niet veel, de antwoorden komen niet goed tot uiting hoe ik 
eigenlijk zou willen antwoorden.”

• Interviews met cliënten over ervaringen met cliëntrapportages (n=4)

• Inzien uitkomsten een vanzelfsprekendheid

• Goede voorbereiding op behandelgesprekken

• ROM uitkomsten worden er niet altijd bij gepakt door behandelaar

• Rapportage diagonaal bekeken door cliënten

• Wisselende reacties op taalniveau cliëntrapportages
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Deelproject 8B – Samen beslissen rondom screening van comorbiditeit bij de Verslavingspsychiatrie

• Setting Kliniek Verslavingspsychiatrie
• Screening over 6 weken

• Rekening houdend met detoxificatie

• Vaak sprake van gestagneerde behandeling
• Diagnostiek niet altijd mogelijk geweest vóór opname

• Breed screenen om volledig beeld van problematiek te verkrijgen

• Screening van comorbiditeit
• Efficiënte manier van startpunt diagnostiek

• Opgevolgd door gerichte inzet van psychodiagnostiek

• Samen beslissen rondom screening helpt bij motivatie voor diagnostiek en 
behandeling

• Screeningsinstrumenten geschikt voor doelgroep
• Uitgebreide zoektocht

• Discussie met inhoudelijke deskundigen op vakgebieden

• Onderscheid tussen psychodiagnostiek en screening
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Mock-up / concept
• Conclusie op basis van:

• Grenswaarden

• Normen

• Samenvatting door 
psycholoog

• Gezamenlijke conclusie na 
Samen beslissen
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Automatiseren van rapportage

PQ-16
ADHD-screener

ADAPT SIDAS

MATE-Q

MDQ

AQ PCL-5SCIL

WHODAS CAN

SCID-5-PV

SAPAS

MOCA

+
Cliëntportaal

Mijn
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Geautomatiseerd screeningsrapport

=
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Moment van reflectie

• Hoe verder?
• Doorontwikkeling van cliëntrapportages (o.a. toetsen op taalniveau), samen met behandelaren en cliënten

• Volledig automatiseren van screeningsrapportage

• Door ziekte en ZPM niet helemaal gelukt, nu deels handmatig en deels geautomatiseerd

• Uitdagingen in het project
• Technische beperkingen

• Samenwerking met PVH heeft niet gebracht wat we dachten

• Geen maatwerk mogelijk

• Succesmomentjes
• Mooi proces rondom cliëntrapportages, met mooie resultaten. 

• Het is gelukt, cliënt en behandelaar hebben een visueel aantrekkelijk rapport voor Samen beslissen.
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