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Wetenschappelijke en praktijk-theoretische onderbouwing
(basis-concepten)

Logistiek:

● Wachttijden: wachtrij-theorie (Erlang, 1920) en de wet van Little (Little, 1961)

● Theory of Constraints (Goldratt, 1984)

● Het Pareto principe (Pareto, 1906)

● Gezondheidseconomie en (medische) besliskunde

Klinisch handelen:

● Morele stress (Jameton, 1984)

● Indicatiestelling en ondersteunende diagnostiek

● ROM en Cliëntenfeedback in psychotherapie

● Dose-effect relationship in Psychotherapy (Howard, 1986)

● Het (begrensde) responsief regulatiemodel (Braithwaite & Ayres, 1992)

Zie ook: Rens, E., De Grave, J., Dom, G., Glazemakers, I., Van den Broeck, K. (2021) Genoeg gewacht: naar een 

gezamenlijke aanpak van wachttijden in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, dec. 2021





Stelling 1:

Werken op verwijzing is drempelverhogend voor de cliënt



Mindlab• 2021

• Gespecialiseerde generalistische GGZ

• Zorgcontinuïteit (voor – tijdens – na)

• Matched care

Op verwijzing



Stelling 2:

Elke cliënt met een tweedelijns hulpvraag moet terecht 

kunnen in een CGG



Mindlab• 2021

• Veranderingsgerichte psychotherapie

• Het behandeldoel wijst de richting

• Generalistische ggz > specialistische ggz

Indicatiestelling



Stelling 3:

Het vooraf expliciteren van een aantal behandeldoelen is 

mooi op papier, maar je komt toch altijd uit op andere zaken 

die aandacht nodig hebben



Mindlab• 2021

• Het behandeldoel wijst de richting

• Routine Outcome Measurement

• Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

• Empowerment van de cliënt context

• Durven loslaten

Doelgericht



Stelling 4:

De cliënt minder frequent zien, om zo meer mensen van de 

wachtlijst te kunnen plukken, helpt om de gemiddelde 

wachttijd te verkorten.







CGG X CGG Y

Caseload: 296 Caseload: 372

Gem. behandelduur: 1,4 jaar Gem. behandelduur: 4,1 jaar

Jaarlijks kunnen 211 cliënten een 

behandeling starten

Jaarlijks kunnen 91 cliënten een 

behandeling starten







GERICHT NADENKEN OVER BEHANDELDUUR EN BEHANDELINTENSITEIT LEIDDE 
(VOORALSNOG)  TOT DALING VAN DE CASELOAD EN  TOENAME VAN DE DOORSTROOM



Mindlab• 2021

• voldoende intensief werken = sneller stappen vooruit zetten

• Individuele kost: lager door minder sessies in totaal.

ev. financiële drempels wegwerken

• kost voor de samenleving: lager door minder lange ziekte-

uitkeringen en werkongeschiktheid.

Intensief



Stelling 5:

Je kan er op rekenen dat de cliënt zelf tijdig aangeeft 

wanneer het tijd is om de therapie af te ronden.



Mindlab• 2021

• Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. 

• Die ene sessie meer…

Tijdelijk



Illustratie van het Pareto-principe



ISTV-werking CGG D3S
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