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BIG CONCEPT
Bring the attention of your audience over a 
key concept using icons or illustrations
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Overzicht ZZ GGZ



Zinnige Zorg PTSS 
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▰ Bij 18 tot 35% van de mensen in de GGZ wordt PTSS niet herkend, veel 
mensen met PTSS zoeken geen hulp▰ Slechts 40% van de mensen met PTSS krijgt hiervoor een traumagerichte 
behandeling▰ Meer dan 40% van de mensen met PTSS krijgen benzodiazepines 
voorgeschreven (vaak langdurig), terwijl dit niet wordt aanbevolen en 
mogelijk contraproductief werkt ▰ Informatie uitwisseling huisartsen en GGZ voldoet niet aan de landelijke 
afspraken, bij 42% van de verwijzingen van huisarts naar GGZ heeft er 
binnen twee jaar terugkoppeling plaatsgevonden van de GGZ naar de 
huisarts



Traumagerichte behandeling en herkenning PTSS
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▰ Tien koplopers instellingen (PsyQ, PSYTREC, Overwaal, 
GGZ Oost Brabant, Academisch Angstcentrum Altrecht, 
Tactus, Iriszorg, Arq, LUBEC, Novadic Kentron)▰ Behandelaren koplopers zijn experts op het gebied van 
traumagerichte behandeling bij PTSS▰ Vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met de universiteit 
van Leiden om de implementatie van traumagerichte 
behandeling en herkenning van PTSS in kaart te brengen



Betere patiëntinformatie PTSS & Psychose
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▰ Voor psychose is er psychosenet met informatie, een forum 
en mogelijkheid tot direct chat contact met een 
professional ▰ Voor PTSS bestaat een soortgelijke website nog niet, 
traumanet is wel in ontwikkeling▰ Contact met Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM), 
onder leiding van Jim van Os en Philippe Delespaul



Zinnige Zorg Psychose 
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▰ Het zorginstituut Nederland beschrijft twee 
verbetersignalementen voor de psychosezorg ▰ Slechts 10 tot 25% van de mensen in de psychosezorg 
ontvangt cognitieve gedragstherapie voor psychotische 
klachten▰ Slechts 17% van de mensen in de psychosezorg heeft in de 
afgelopen vijf jaar een somatische screening ontvangen



Somatische screening psychose
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▰ Mensen met een psychotische aandoening leven gemiddeld 
20 jaar korter dan gemiddelde populatie ▰ Plan van aanpak opgesteld dat instellingen moet 
ondersteunen om een somatische screening te starten of 
verbeteren▰ Phrenos onderzoek naar best practices, 11 
praktijkvoorbeelden van somatische screening bij psychose▰ Toolkit ontwikkeld, hoe nu verder?
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Toolkit



Project meer CGT bij psychose
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▰ Zeven koplopers instellingen (Altrecht, Parnassia, GGZ 
Centraal, GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Noord-
Holland-Noord, UCP) ▰ Behandelaren koplopers zijn experts op het gebied van 
CGTp en dienen als klankbord▰ Ontwikkeling van vragenlijst, identificeren knelpunten, 
modules en informatiepakketten 
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Overzicht Meer CGTp



Werving project meer CGT bij psychose
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▰ Deze maand start wervingscampagne, eerste ronde 20 
instellingen, tweede ronde 30 instellingen▰ Negen instellingen geworven, waarvan vijf bestuurlijke 
toezegging hebben gegeven voor deelname aan het project▰ Dataverzameling I&O start in Augustus, data analyse Akwa 
GGZ
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Bedankt
Meer informatie:

l.roebroek@akwaggz.nl / 0629600300

mailto:l.roebroek@akwaggz.nl

