
  

   

 

  

 

Met de herfst in de lucht gebeurt er een hoop aan het CCAF front. We bestaan 

10 jaar dit jaar en daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Dit hebben we op 

gepaste wijze gevierd. En er gebeurt veel meer. Het CCAF gaat de audits voor 

HIC teams organiseren, we zijn flink aan de slag met de doorontwikkeling 

FACTs 2017 voor Forensisch, LVB, Jeugd en ACT en in december is er een 

Masterclass voor teams. Alle reden om het CCAF goed in de gaten te houden! 

 

  

 

  

  

  

 

  

Deze nieuwsbrief:  

• 10-jarig bestaan CCAF 

• F-ACT Congres | 20 september 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=91cf833a5b&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=b3a2937991&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=021e71b789&e=6a423b6f1d


 

• HIC audits via het CCAF 

• Doorontwikkeling FACTs 2017 voor forensisch, LVB, jeugd en ACT 

• Feedback van de teams op de audits 

• Toezicht op de ambulante GGZ door IGJ 

• Resultaten van 5 jaar auditeren 

• Masterclass 'Goed voorbereid de audit in' 

• Agenda 

 

  

 

  

 

10-jarig bestaan CCAF 

Aan de vooravond van het F-ACT congres hebben we bij de Colour Kitchen 

aan de Oude Gracht het 10-jarig bestaan van het CCAF gevierd en hebben we 

vooruit gekeken naar de toekomst. Voorzitter Tom van Mierlo schetste een 

toekomst waarin het CCAF zich met het presenteren  van actuele 

evaluatiemodellen en certificering, blijft inzetten op bevordering van kwaliteit 

van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De middag 

was zeer geslaagd met waardevolle bijdragen van collega’s uit het vak. 

  

Remmers van Veldhuizen blikte terug op 10 jaar CCAF: “Wat is er bereikt in de 

kwaliteit van zorg voor mensen met EPA?” Klik hier 

   

 

  

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=555999459b&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=4308a3dbcf&e=6a423b6f1d


 

  

  

 

  

 

F-ACT Congres | 20 september 

Vorige week vond het jaarlijkse F-ACT congres plaats in de Dom Kerk in 

Utrecht. Omdat het CCAF dit jaar 10 bestaat, hadden we in de stand een klein 

verjaardagsfeestje met slingers en taart georganiseerd. De Remmers van 

Veldhuizen lezing  werd dit jaar gegeven door onze CCAF collega Martijn Kole 

van Lister en oprichter van Enik recovery college recovery college. Het CCAF 

zelf gaf ook een workshop over ‘goed voorbereid op de certificering met de 

FACTs2017. 

  

Onze collega’s uit Denemarken hielden een inspirerend verhaal over de 

ontwikkeling van F-ACT in Denemarken en de opzet van F-ACT onderzoek in 

Scandinavië. Klik hier voor meer!  

 

  

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=5db036fcc1&e=6a423b6f1d


  

  

 

  

 

HIC audits via het CCAF 

Vanaf volgend jaar, zal het CCAF voor de Stichting HIC (High & Intensive Care) 

de audits voor HIC teams organiseren. De Stichting HIC is opgericht om de 

kwaliteit van het gedachtengoed van HIC te beschermen, verder te 

verspreiden, te ontwikkelen / implementeren en de kwaliteit te volgen. De HIC 

modelgetrouwheidsschaal en de HIC wijze van auditen past heel goed in de 

visie en werkwijze van het CCAF. We zijn dan ook blij met deze uitbreiding in 

het stimuleren van kwaliteit van zorg voor mensen met EPA.  De inhoud van de 

HIC audits zal voor teams niet veranderen, de coördinatie van de audits en de 

auditorenpool zal wel via het CCAF gaan verlopen. 

 

  

 

  



 

 

Doorontwikkeling FACTs 2017 voor forensisch, LVB, jeugd en ACT 

Met de platforms Forensisch (F)ACT, FACT LVB en FACT-Jeugd zijn afspraken in 

gang gezet om de FACTs 2017 toe te passen in deze sectoren. Mogelijk zijn 

daarvoor enkele aanpassingen nodig om de eigenheid van de doelgroep recht te 

doen. Het platform Forensisch (F)ACT is al vergevorderd; een voorstel van het 

platform wordt binnenkort besproken met de Taskforce FACTs 2017, die de 

ontwikkeling coördineert. Met platform FACT LVB is een eerste  afspraak gepland en 

binnenkort doen we dat ook met jeugd.  Via de platforms worden jullie op de hoogte 

gehouden van de vorderingen. Een actualisatie van de ACT-schaal is ook in 

voorbereiding en zal worden afgestemd met een vertegenwoordiging van 

gecertificeerde ACT-teams. 

 

 

  

 

  

Feedback van de teams op de audits 

 

Dank aan alle teams die na afloop van een audit ons via het feedbackformulier 

laten weten hoe ze de audit hebben ervaren! Uit jullie feedback (vanaf oktober 

2017) blijkt een overall score van 4 (op een 5-puntsschaal) en daar zijn we blij 

mee. Met name de werkwijze van de auditoren en de procedurele en 

programmatische afhandeling van de audit wordt positief gewaardeerd. 

 

Auditen met de FACTs 2017 wordt als bijzonder prettig ervaren. De 

waarderende insteek van de audit, de nadruk op de kracht van het team, de 

meerwaarde van het opstellen van het teamdocument (hoewel het de nodige 

tijd kost) en de aandacht voor de naastbetrokkenen en cliënten in het panel 

werden in dat verband genoemd. Wel wordt er druk op het programma tijdens 

de auditdag ervaren, zonder dat dit overigens ten koste gaat van de kwaliteit. 

 

Verbeterpunten waar we inmiddels druk aan gewerkt hebben, zijn de 

gebruiksvriendelijkheid van de achtergrondinformatielijst en de vindbaarheid op 



 

de website. De informatievoorziening vóór en tijdens de audit is een 

aandachtspunt. Daarnaast wordt op basis van individuele of specifieke 

ervaringen rondom de audit die minder goed zijn, contact opgenomen met het 

team wanneer het team dat wenst. 

 

  
 

  

  

 

  

 

Toezicht op de ambulante GGZ door IGJ 

In deze rapportage van (juni 2018) doet IGJ verslag van haar recente 

verkenning naar de effecten van ambulantisering en het toetsen van haar 

toezichtmethodiek in de praktijk. De bevindingen sluiten voor een groot deel 

aan bij het recente onderzoeksartikel ‘Modelgetrouwheid van flexible assertive 

community treatment (F-ACT)-teams: resultaten van 5 jaar auditeren’ . De 

Inspectie constateert dat in de door het CCAF gecertificeerde F-ACT teams, de 

aandacht voor eigen regie en herstel wordt geborgd en pleit voor uitbreiding 

van capaciteit van F-ACT teams. 

  

In het bijgevoegde ‘Toetsingskader Toezicht op de ambulante ggz voor cliënten 

met chronisch psychiatrische aandoeningen’ wordt bij vijf van de acht normen 

verwezen naar criteria uit de FACT-schaal. Drie criteria toetst de Inspectie niet 

bij teams die door het CCAF gecertificeerd zijn. Ze heeft er vertrouwen in dat 

de desbetreffende teams voldoen aan deze normen. 

 

  

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=089799e469&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=089799e469&e=6a423b6f1d


 

   

 

Modelgetrouwheid van flexible assertive community treatment(F-ACT)-teams: 

resultaten van vijf jaar auditeren 

Onze CCAF collega Maaike van Vugt (Trimbos) deed onderzoek naar 

modelgetrouwheid van F-ACT teams. De resultaten van 5 jaar auditeren zijn 

gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het artikel lezen? Dat kan hier!  

 

 

  

 

  

  

  

Masterclass 'Goed voorbereid de audit in' 

Hoe bereid je je als team goed voor op een audit? Waar moet je bijvoorbeeld 

aan voldoen voor je een audit aanvraagt?  Hoe bouw je een zinvol 

teamdocument en hoe ziet dat eruit?  Hoe betrek je cliënten, naasten en 

ketenpartners? een cliëntenpanel?  Hoe borg je F-ACT zorg in veranderende 

organisatievormen. 

 

In de masterclass van vrijdag 21 december 2018, “Goed voorbereid een audit 

met de FACTs 2017 in” geven we bruikbare tips en beantwoorden we jullie 

vragen.  

 

Praktisch: 

Datum:               Vrijdag 21 december 2018 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=b6de31866a&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=72a00c93ef&e=6a423b6f1d


 

Tijden:                10.00 – 14.00 uur 

Aantal plaatsen: 30 

Locatie:              Trimbos, Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht 

Tarief:                € 85,- per deelnemer (vooraf te betalen) 

 

Meld je aan door een mail te sturen naar c.bal@ccaf.nl met je naam, team en 

factuuradres. 

 

  

 

  

 

Uitnodiging overleg ACT teams | vrijdag 2 november 2018 

 

Beste leden van ACT-teams, 

 

Graag nodigen we een vertegenwoordiger van jullie team (1 per team) uit voor een 

overleg met het CCAF. 

Tijdens dat overleg willen we met jullie bespreken hoe een ACT-variant van de 

FACTs 2017 eruit kan zien. De Taskforce wil graag een eerste voorstel doen voor 

een op de ACT-situatie toegespitste schaal en jullie ideeën daarover horen. Dit 

eerste voorstel is als CONCEPT-tekst bijgevoegd. 

Je bent van harte welkom op: 

 

Vrijdag 2 november 2018 

mailto:c.bal@ccaf.nl?subject=Aanmelden%20Masterclass
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=0e04735f8d&e=6a423b6f1d


 

van 10.00 – 12.30 uur 

Locatie: Trimbos, Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Charlotte Bal (c.bal@ccaf.nl). 

  

 

  

 

Agenda: 

Woensdag 10 oktober 2018: Zesde landelijke CELEVT congres in Amersfoort 

Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober 2018 | Internationale congres getiteld 

‘ZERO strategies: From Dream to Reality 

Vrijdag 2 november 2018: Bijeenkomst van het platform IPS 

Vrijdag 2 november 2018: Overleg ACT-teams ACT-variant FACTs 2017 

Vrijdag 21 december 2018 | Masterclass teams 'Goed voorbereid de audit in'  

 

  

 

   

 

Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische 

aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie. 

 

    

 
  

 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=e4be75a551&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=c39e33b765&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=fce03af165&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=fce03af165&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=3d12e7df4a&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=5dcb9fc189&e=6a423b6f1d

