
 

PROGRAMMA 2021 -2022  

INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN, 

CONTINUÏTEIT EN COHERENTIE VAN 

ZORG IN GGZ TRAJECTEN 

Presentatie:  

belang van het thema 

in het kader van: 

 Het P4P-programma 

 Het derde meerjarige 

programma  

Een psychiatrische zorggebruiker komt in het zorgtraject in aanraking 

met verschillende professionals, diensten, organisaties en sectoren. 

Er wordt ook steeds meer belang gehecht aan de participatie van de 

gebruiker en eventuele familie. Vanuit een perspectief van geïnte-

greerde zorg betekent continuïteit ook gedeelde verantwoorde-

lijkheid van die verschillende zorgverstrekkers om samen bij te dra-

gen aan herstel. De therapeutische relatie, het efficiënt delen van in-

formatie en het coördineren van zorg in het traject zijn onderdeel van 

kwaliteitsvolle zorg en patiëntveiligheid.  

Doelstellingen Plenaire coachinsessies 

 Focus op dimensies van een zorgtraject en analyse van actoren die 

in dat zorgtraject een rol spelen. 

 Begrijpen van de dimensies van continuïteit en coherentie van 

zorg en relatie met kwaliteit en veiligheid in kader van ver-

maatschappelijking van zorg.  

 Het gebruiken van een analysekader van continuïteit van zorg om 

kritisch te kijken naar de werking van de eigen organisatie en het 

eigen netwerk. 

 Kennis en inzicht geven in hoe zorgpartners uit verschillende 

diensten en sectoren kunnen samenwerken in het realiseren van 

continue en coherente zorg. 

 Aandacht vestigen op de dimensies van patiëntveiligheid en parti-

cipatie in het ontwerpen van kwaliteitsinterventies. 

 Deelnemers warm maken om in het eigen netwerk aandacht te 

hebben voor continuïteit en coherentie van zorg, én daar ook 

effectief mee aan de slag gaan in de vorm van kwaliteitsverbete-

ringsprojecten.  

 

Coaching en opvolging van kwaliteitsprojecten 

 Een interventie ontwikkelen om continuïteit en coherentie van 

zorg te verbeteren, rekening houdend met inzichten uit weten-

schappelijke literatuur én perspectieven van professionals, zorg-

gebruikers en hun context.  

 Analyse van de wijze waarop huidige werking binnen en tussen 

voorzieningen omgaat met continuïteit en coherentie van zorg. 



  Identificeren welk actoren in welke fasen van het traject mee betrokken 

kunnen worden in het ontwerp van de interventie.  

 De interventie implementeren, evalueren en optimaliseren volgens weten-

schappelijk onderbouwde methodieken.  

Pedagogische 

middelen  

 Onlinecurus met PowerPoint: te raadplegen op de website van de VUB (NL 

en FR) 

 Webinar voor netwerkcoördinatoren van artikel 107-netwerken (NL en FR) 

met als focus het federale programma kwaliteit en patiëntveiligheid voor 

psychiatrische ziekenhuizen 

 Bijkomende plenaire coachingsessies NL: maximum 20 deelnemers. 

Coaching en opvolging van kwaliteitsprojecten 

 +/- Maandelijkse coaching en opvolging van kwaliteitsprojecten. 

 ondersteuning in het projectmanagement. 

 ondersteuning in het systematisch werken. 

 ondersteuning door het aanbieden van theoretische inzichten én voor-

beeldinterventies die beschreven zijn in wetenschappelijke literatuur.  

 

 De coachingsessies die al werden opgestart in 2020-2021 lopen verder 

door.  

Strategie om 

impact van de 

opleiding op de 

werkvloer te 

meten  

 Kwalitatieve evaluatie van ervaringen en verbeterprocessen volgens de 

principes van “realist evaluation”.  

 Het gebruik van ondersteunende middelen door deelnemers aan 

workshops: 

 schriftelijke bevraging van deelnemers die deelnemen aan het be-

geleidingstraject; 

 dataverzameling via interviews en focusgroepen. 

Sprekers Mark Leys, PhD 

Melissa Horlait, PhD 

Vrije Universiteit Brussel- OPIH 

Andere sprekers/ begeleiders worden bevestigd  

Specifieke 

doelgroep(en)  

 

 Psychiatrische ziekenhuizen; 

 GGZ Netwerkcoördinatoren en GGZ Netwerkpartners; 

 Kwaliteitscoördinatoren psychiatrie (en GGZ); 

 Diensthoofden en leden van multidisciplinaire teams die inspraak hebben in 

het therapeutisch programma, procedures en mogelijke kwaliteitsprojecten. 

 

Ondersteuning van projecten gebeurt (bij voorkeur) op het niveau van de net-

werken als geheel. We stimuleren deelnemers om samen met andere zorgpart-

ners van hetzelfde netwerk naar de vorming te komen. Tijdens de algemene 

coaching worden contouren gesteld om samen een kwaliteitsverbeterings-

project op te starten.  



Type  

ziekenhuis  

Alle GGZ-netwerkpartners. 

Psychiatrische ziekenhuizen, A-diensten, K-diensten, T-diensten, beschut wo-

nen, PVT, CGG’s, mobiele teams, revalidatiecentra,  ….  

Data en timing   Najaar 2021: onlinecursus te raadplegen op website van de VUB in NL en FR 

 Najaar 2021: webinar voor netwerkcoördinatoren van artikel 107-netwerken 

(NL en FR) met als focus het federale programma kwaliteit en patiëntveilig-

heid voor psychiatrische ziekenhuizen 

 Begin 2022: 2 bijkomende plenaire coachingsessies NL (data nog te bepalen) 

Plaats  In het nieuwe gebouw van de FOD Volksgezondheid of online 

Andere info  De informatie over de onlinecursus en de webinar worden per mail ge-

commmuniceerd.  

Programma  Plenaire coachingsessies 

 Voormiddag: Theoretische inzichten in concepten zoals patiëntveiligheid 

continuïteit, coherentie en interdisciplinair samenwerken vanuit een net-

werkperspectief. Via interactie directe toepassing op de eigen werkom-

geving. 

 Namiddag: Voorstellen van tools en interventiemogelijkheden om in te spe-

len op hetgeen in de voormiddag besproken is. Deelnemers worden gesti-

muleerd om na te denken over hoe zij concreet een project kunnen imple-

menteren in hun eigen organisatie en netwerk. 

 

Individuele coaching en opvolging van kwaliteitsprojecten  

Volgens principes van evaluatieonderzoek en in afstemming met de deelnemers. 

 

Deel 1: Probleemstelling  

 Welke processen in de huidige werking verlopen momenteel niet optimaal?  

 Wat wil men verbeteren (doelstellingen)?  

 Binnen welk werkgebied willen de deelnemers de interventie implemente-

ren? 

 Wie zijn betrokken partijen (organisaties, professionals, zorggebruikers, 

context)? 

Deel 2: Procesanalyse 

 Hoe verloopt de huidige werking?  

 Welke werkwijzen en tools worden gebruikt? 

Deel 3: Interventieontwikkeling 

 Aanpassing van huidige werkingen en/of voorstel van nieuwe werkwijzen, 

ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur en perspectieven van 

betrokken actoren.  

Deel 4: Implementatie & Procesevaluatie 

 Pilootproject of full scale interventie. 

 Nauw opvolgen van de implementatie en deze doorheen het proces opti-

maliseren.  


