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Voorwoord

Geestelijke gezondheidzorg levert een onmisbare bijdrage aan een gezonde, veer-
krachtige en veilige samenleving. Deze zorg moet door de juiste personen, op 
de juiste plek, op het juiste moment, in goede samenhang en doelmatig wor-
den verleend. De patiënt zelf staat hierbij centraal en wordt ondersteund om 
in de behandeling en begeleiding zelf keuzes te maken en de regie te nemen.
Kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) beschrijven 
vanuit het perspectief van de patiënt en zijn* naasten wat onder goed pro-
fessioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan. De meest actuele kennis 
vormt hierbij het uitgangspunt. Zorgverleners kunnen op basis van de stan-
daard de kwaliteit van hun beroepsmatig handelen verder vergroten. Uitein-
delijk bepalen patiënt, zijn naasten en de zorgverlener(s) gezamenlijk wat in 
het individuele geval de beste behandeling en/of ondersteuning is. De nieuw 
ontwikkelde kwaliteitsstandaarden zijn bedoeld voor alle betrokkenen van de 
patiënt en zijn daarmee een belangrijk instrument bij dit proces van gezamen-
lijke besluitvorming.
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz vroeg in het voorjaar van 2017 de 
redactie een casusboek samen te stellen dat gebruikt kan worden bij de ont-
sluiting en implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules. 
Het resultaat hiervan is dit Casusboek kwaliteitsstandaarden, dat verschijnt 
tijdens het ‘Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz’ (30 november 2017).
Binnen elke casus staan één zorgstandaard en één of meer generieke modu-
les centraal. Aan de hand van enkele dilemma’s wordt zichtbaar gemaakt 
op welke wijze de professional de standaarden in de dagelijkse praktijk kan 
gebruiken. De casuïstiek die eerder geschreven werd voor het Leerboek Psy-
chiatrie (Hengeveld e.a., 2016), bleek hiervoor zeer geschikt. De redactie 
heeft de auteurs van een groot aantal casussen gevraagd om op basis van 
dilemma’s zoals die vaak in de praktijk voorkomen, te illustreren wat de zorg-
standaard en generieke modules hierbij adviseren te doen. Het gaat daarbij 
zowel om klinische aspecten (Welke diagnostische alternatieven zijn er? Hoe 
te starten met een behandeling?  Wat te doen bij therapieresistentie? Hoe om 
te gaan met bijwerkingen van medicatie) als om beleidsaspecten (Naar welk 
echelon verwijzen? Behandeling afsluiten of niet? Wie betrekken bij uitleg 
over de diagnose? Hoe om te gaan met een weigerachtige patiënt? Hoe infor-
matie met andere hulpverleners delen?). 

* In dit boek is gekozen voor de hij/hem-vorm. Waar hij/hem wordt geschre-
ven, kan ook zij/haar worden ingevuld.



10  casusboek kwaliteitsstandaarden

Veel auteurs die de casuïstiek geschreven hadden voor het Leerboek psychi-
atrie, bleken meegewerkt te hebben aan de ontwikkeling van de kwaliteits-
standaarden en waren direct enthousiast om aan de hand van de standaard-
teksten hun casus voor dit boek te bewerken. Omdat begrijpelijkerwijs niet 
alle auteurs op deze korte termijn tijd konden vrijmaken, werd in bepaalde 
gevallen een nieuwe auteur gevraagd de casus te bewerken. Twee casussen 
werden voor dit casusboek geheel nieuw geschreven: de casus over verstan-
delijke beperking en over een vluchteling.
Doordat het Casusboek Kwaliteitsstandaarden een groot deel van de proble-
matiek van de ggz omvat, geeft het een goed beeld van de actuele zorg voor 
mensen met psychiatrische aandoeningen in Nederland. Het kan ook een 
eerste wegwijzer zijn in een groot aantal nieuwe kwaliteitsstandaarden. Wij 
hopen dat dit boek helpt om de zorg verder te verbeteren door het gericht 
toepassen van zorgstandaarden en generieke modules in de dagelijkse klini-
sche praktijk. Zodat de zorg is toegesneden op de problematiek van de indivi-
duele patiënt. 

Ton	van	Balkom,	Ralph	Kupka,	 Jan	Spijker	 (redactie),	Wiepke	Cahn	 (bestuur	
Netwerk	Kwaliteitsontwikkeling	GGz)
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