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We hopen dat jij en je team in goede gezondheid verkeren, want dat is in deze 

tijden een groot goed. De lockdown en maatregelen hebben invloed op ieders 

werk en leven. We willen nogmaals benadrukken dat we trots zijn op de 

wendbaarheid, flexibiliteit en onafgebroken passie, waarmee teams en 

auditoren geschakeld hebben om ook in deze onzekere en online tijden met 

volle kracht te blijven staan voor kwaliteit van de geleverde zorg. 

  

Het lijkt de goede kant op te gaan en met het mooie weer en in het vooruitzicht 

krijgt hopelijk iedereen weer meer lucht. Samen komen we er wel! 

 

  

 

Verder in deze nieuwsbrief:  

• Ervaringen online auditen 

• HIC Onderzoek - Laura van Melle 

• Afsluitende editie van de Landelijke Monitor Ambulantisering en 

Hervorming Langdurige GGZ 

• Internationale ontwikkelingen | Denemarken 

• Fair game in de ggz: 3 vuistregels voor eerlijkere psychische zorg 

• CCAF Masterclass 

• Agenda 
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Online auditen 

Het uitvoeren van de audits online is inmiddels gemeengoed geworden. We 

merken dat teams en auditoren snel goed ingedraaid waren op deze manier 

van auditen. De ervaringen met online auditen zijn goed te noemen. Er wordt 

diepgang in de gesprekken ervaren, zowel door de teams zelf, de cliënten als 

de auditoren. Uiteraard vraagt het wat van iedereen om langere tijd 

geconcentreerd achter een scherm te zitten. Daarom is het inbouwen van wat 

langere pauzes een aanrader. 

 

Voorafgaande aan de audit is er vaak nog wat extra contact tussen auditteam 

en team, om het programma technisch en inhoudelijk af te stemmen. Uiteraard 

proberen we, door bijvoorbeeld gerichte vragen aan het team of een virtuele 

rondleiding ook iets van de look en feel van het team mee te krijgen. Dat is 

online lastiger, dat wordt ook wel aangegeven door de auditoren en de teams. 

 



 

Wanneer het (weer) mogelijk is zullen we de audits fysiek organiseren en 

nemen we de leerpunten van deze lange covidperiode mee. Intussen blijven we 

bij het uitvoeren van de online audits rekening houden met de mogelijkheden 

en de voorkeuren van het team en de betreffende auditoren. 

 

Lees meer op de website: klik hier.  

 

  

  

  

 

  

HIC Onderzoek  

Gedurende vijf jaar (2014-2019) heeft onderzoek plaatsgevonden naar het HIC-

model. Laura van Melle verdedigt op vrijdag 25 juni om 13.45 uur haar 

proefschrift over dit onderzoek aan de Vrije Universiteit. Het proefschrift getiteld 

“High and Intensive Care (HIC) in psychiatry: development, implementation & 

effects” gaat, zoals de titel al suggereert, over de ontwikkeling van het HIC-

model en de HIC-monitor, successen en knelpunten in de implementatie van 

HIC en over effecten van implementatie van HIC op de kwaliteit van zorg en het 

gebruik van vrijheidsbeperkende interventies.  

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=971d68ceee&e=6a423b6f1d


 

 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het HIC-model voor grote 

veranderingen in de organisatie van de Nederlandse GGZ heeft gezorgd. HIC 

sluit aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de praktijk, in het bijzonder de 

noodzaak om dwang te reduceren. 

 

Lees hier meer over het HIC onderzoek. 

 

  

 

  

 

Beddenreductie gehaald, maar echte hervorming ggz is niet gelukt  

De klus is nog niet geklaard, dat constateert het Trimbos-instituut in de laatste, 

afsluitende editie van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming 

Langdurige GGZ. 

 

De monitor verschijnt acht jaar nadat de overheid met samenwerkingspartners 

het beleidsstreven lanceerde om de zorg meer te ambulantiseren – oftewel 

minder intramurale zorg en meer ambulante zorg, zo veel mogelijk in de eigen 

omgeving van de cliënt met een betere regionale domeinoverstijgende 

samenwerking – waardoor meer herstel en deelname van mensen met 

psychische problemen in de samenleving mogelijk zou worden. 

 

Voor meer informatie en de rest van het artikel klik hier. 

 

  

 

  

Digitale studyvisit Denemarken 

Eind vorig jaar ‘bezocht’ een delegatie van de Mid-Jutland regio in Denemarken 

online een aantal teams van de Optimaal Leven van GGZ Drenthe. Een 

inspirerende tweedaagse waarin de Deense FACT-teams in oprichting kennis 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=a2365b4db6&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=f4f97ff579&e=6a423b6f1d


 

konden maken met de wijze waarop er samengewerkt wordt in teams die vanuit 

diverse disciplines en organisaties met elkaar zorgen voor mensen met 

indicatie EPA. 

 

De Denen woonden ochtendoverleggen bij, spraken met managers over het 

organiseren en faciliteren van de teams en volgden lezingen en workshops 

over werken in netwerken, evidence-based treatment in FACT, IPS, gebruik en 

ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en herstelgericht werken. Ook was er 

een uitwisseling met de manager van FACT-teams van GGZInGeest. 

 

De Denen namen veel inzichten mee naar huis; over de vraag hoe je omgaat 

met de shared caseload in een team met diverse disciplines, dat de 

ontstaansgeschiedenis van een team bepaalt hoe de groei van het team zich 

ontwikkelt, over de toepassing van behandelingen op mensen met indicatie 

EPA, over samenwerken in het netwerk en over de focus op herstel. 

 

  

  

  

 

  



 

Fair game in de ggz: 3 vuistregels voor eerlijkere psychische zorg  

Door Philippe Delespaul 

 

Enkele decennia geleden keken we verschrikt op bij de gedachte dat een 

buitenlandse investeerder geïnteresseerd zou zijn in een lokale 

voetbalploeg. Ondertussen zijn we hierin gaan berusten. Misschien is de 

sportieve spanning groter geworden. En voetbal is nog steeds entertainment. 

 

Om eerlijk te zijn kon ik nooit warmlopen voor voetbal en voelde ik nooit de 

drive om bij een voetbalgemeenschap te horen. Maar toen enkele jaren 

geleden in België een openbare aanbesteding werd uitgezet om een nieuwe 

forensische kliniek in Gent uit te baten en een commerciële partner het contract 

binnenhaalde schreeuwde haast iedereen in de zorg in België moord en brand. 

Lees verder: klik hier   

 

  

 

  

Masterclass voor Teams 

 

De Masterclass voor teams staat dit jaar gepland op vrijdag 3 december 2021. 

 

We hopen uiteraard dat dit fysiek kan, maar anders zal dit een online 

bijeenkomst worden. In de masterclass voor teams geven we een doorkijk naar 

de ontwikkelingen, krijg je implementatie-adviezen op teamniveau, ga je zelf 

aan de slag, geven we bruikbare tips en beantwoorden we jullie vragen. 

 

Praktisch 

Datum:               Vrijdag 3 december 2021 

Tijden:                10.00 – 14.00 uur 

Locatie:              Nader te bepalen 

Tarief:                 € 99,- per deelnemer (vooraf te betalen) 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=6467d5278e&e=6a423b6f1d


 

  

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Charlotte Bal via 

c.bal@ccaf.nl. Heb je aanvullende vragen dan kun je uiteraard ook contact op 

nemen. 

 

  

  

  

 

  

 

Agenda 

Donderdag 3 juni 2021 | F-ACT Congres F-ACT in beweging 

Vrijdag 17 september 2021 | Algemene ledenvergadering FACT Nederland 

Dinsdag 23 november 2021 | HIC&ART-congres 

Vrijdag 3 december 2021 | CCAF Masterclass voor teams 

 

  

 

   

 

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

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