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Mental health: 
new understanding, 
new hope

WHO report, 2001



Balanced care of evenwichtige zorg
Thornicroft & Tansella 2002

• Meer online, ambulante en mobiele dan residentiële zorg

• Ziekenhuisfaciliteiten in eerste instantie voor acute opnames

• Langetermijn woonfaciliteiten in de samenleving

• Mobiele zorg wanneer nodig

• Ondersteuning van werk, opleiding, dagbesteding

• Gericht op blijvende beperkingen én acute klachten

• Respect voor rechten van de mens



Facilitators and barriers to the implementation of evidence-based practice (EBP). 

Michele Tansella, and Graham Thornicroft BJP 2009;195:283-285

©2009 by The Royal College of Psychiatrists

Implementatie van evidence based practice

Intentie tot 
implementatie

Eerste 
implementatie

Blijvende 
praktijk

Overheid

Organisatie

Klinisch

Tansella, M, Thornicroft, G. Implementation science: understanding the translation of evidence into practice. Br J Psychiatry 2009; 195: 283–5.
CrossRefGoogle Scholar

http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.109.065565
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Implementation+science%3A+understanding+the+translation+of+evidence+into+practice&author=Tansella+M&author=Thornicroft+G.&publication+year=2009&journal=Br+J+Psychiatry&volume=195&doi=10.1192%2Fbjp.bp.109.065565


• Verschuiving binnen de zorg 

• waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, 

verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken en kwetsbare 

ouderen met al hun potenties en kwetsbaarheden 

• een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen,

• hen daarbij waar nodig te ondersteunen 

• en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de gemeenschap te laten 

verlopen. 

Vermaatschappelijking van zorg

https://www.movisie.nl/begrippenlijst/vermaatschappelijking-zorg
http://www.welzijnsplatform.be/2013/07/visienota-sar-wgg-integrale-zorg-en-ondersteuning


• FOD volksgezondheid

• “Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en 
zorgnetwerken”  www.PSY107.be

• Experiment voor doelgroep 16-65 jaar 

• Nadien uitgebreid naar jongeren, geïnterneerden, personen met handicap en 
complexe problematiek

• Intenties van 107

• Beddenreductie 

• Vermaatschappelijking 

• Participatie en patiëntgerichtheid

• Integratieve benadering van zorg

Vanaf 2010: Projectkader van Artikel 107
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http://www.psy107.be/


Kwaliteitskader GGZ 
(HGR-9204)

1. Gelijke kans op psychisch welzijn

2. Mensenrechten gerespecteerd

3. Toegankelijke zorg en 
ondersteuning

4. Respectvolle en effectieve
behandeling

5. Multidisciplinair

6. Continuïteit en coördinatie

7. Evidence based 



Hoge Gezondheidsraad (2016)



Vlaams decreet geestelijke gezondheid 
A = Bevorderen van geestelijke gezondheidscompetenties en van destigmatisering; 

B = Ondersteuning van context en van ervaringsdeskundigen; 

C = Detectie, vroeg- en kortdurende interventies; 

D = Gespecialiseerde diagnostiek; 

E = Gespecialiseerde behandeling; 

F = Rehabilitatie gericht op inclusie in alle levensdomeinen; 

G = Uitwisselen en samen inzetten van expertise binnen en buiten de gezondheidszorg

(De Cuyper, K., Van Ingelgom, S. Van Audenhove, Ch.,2018; De Cuyper,K & Van Audenhove, 2019)



Stand van zaken in 2000 
Uitdagingen in 2020

Ambities voor 2030 ?
Versterken van:

1. Toegankelijkheid en aanvaardbaarheid
2. Integrale zorg en ondersteuning
3. Inclusie en participatie in werk en educatie
4. Persoonsgerichte zorg en shared decision making



• Angst, depressie en verdriet

• Verslaving

• Huiselijk geweld

• Slaapproblemen

• Relatieproblemen 

• Uitputting 

• Financiële moeilijkheden en armoede

• Verlies en verstoorde rouwverwerking

• Escalatie bestaande psychische problemen

• Stress en trauma bij verzorgend personeel!

• Kwetsbare groepen: 
− Kinderen, jongeren en gezinnen

− Mensen met psychische en gezondheidsproblemen

− Eerstelijnswerkers

− Mensen met cognitieve en neurologische aandoeningen

− Gevangenen, daklozen en vluchtelingen

− Mensen met laag inkomen, slechte huisvesting en geen 

toegang tot internet en technologie 

• Beperkte toegang tot GGZ:
− Geen mogelijkheid tot face-2-face contact wegens risico 

op besmetting

− Hulplijnen overbelast door beperkt aantal vrijwilligers

• Nood aan nieuwe werkwijzen

• Geen one-size-fits-all

COVID-19 heeft grote impact op mentaal welzijn

Adhanom Ghebreyesus, 2020; Holmes et al., 2020; Gunnel et al., 2020; Xiong et al., 2020



Vandaag: 
nieuwe zorgen 

Aanbod beperkt

• Uitval van personeel

• Gebrek aan instroom

• Beeldvorming over beroepen in de zorg

• Overbelasting en burnout

Toenemende vraag

• Toegenomen zorgnood door:

• Armoede

• Vergrijzing

• Chronische ziekten



Uitdagingen
vandaag

• Evenwicht specialistische – generieke GGZ

• Implementatie-onderzoek en monitoring

Beleid:

• Toegankelijke, geïntegreerde en integrale zorg  

• Stigma en discriminatie 

Organisaties:

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

• Focus op zelfregie 

• Mantelzorgers en omgeving als partners

Individueel:



GGZ in België: evenwichtig ? Hospital based ?

Veel voorzieningen met sterke residentiële traditie

Versnipperde en ongelijke financiering

Overwicht op specialistische GGZ tov preventie en ELP functie  
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Toegankelijke zorg
Toegankelijke zorg = laagdrempelig

• Op plaatsen waar mensen aanwezig zijn: wijk en buurt, huisarts, scholen, werk.. 

• Online

Aanvaardbare zorg = niet stigmatiserend

“Hulpverlening”, “therapie” vervangen door :

coaching, ondersteuning van zelfregie, educatie…  

Generalistische aanpak van GG op de eerste lijn !



Drempels om passende zorg te
aanvaarden: lessons learned ?

Verband tussen suicidecijfers en intenties, attitudes 
en stigma tav psychologische hulp zoeken

In vergelijking met Vlaanderen in Nederland:

• Meer positieve attitude tav hulp zoeken

• Meer intentie om hulp te zoeken,

• Minder vaak stigma en schaamte tov hulp zoeken



Eerstelijnspsychologische functie



Eerstelijnspsychologische functie 

▪ Versterkt zelfregie en zelfzorg

▪ Biedt toegang tot kortdurende interventies

▪ Bereikt kwetsbare groepen met psycho-

educatie

▪ Start vroege detectie en interventie bij EPA

▪ Bouwt een netwerk uit voor stepped-care

▪ In nauwe samenwerking met huisarts en

lokale welzijnssectoren

▪ Coacht eerstelijnsprofessionals in 

generalistische GGZ

(Coppens, Neyens, & Van Audenhove, 2015)



ELP : meer dan een therapeut
ELP = specialist generalist

• Focus op alle doelgroepen: context betrokken

• Functie, afgestemd op lokale noden en GGZ-aanbod

• Groepsaanbod & psycho-educatie

• Coaching huisartsen en andere EL professionals 

• Netwerking als cruciale taak

En verder: 

• Aanpassing van opleiding

• Brede implementatie in Vlaanderen nodig

• Aantal ELP in verhouding tot de grote vraag

• Onderzoek naar effecten op lange termijn

…



BASISVISIE 

• Positieve gezondheid & visie op herstel

• Complementariteit specialist-generalist

• Inzetten op zelfregie

• Diagnose: probleemeigenaarschap

• Indicatie: oplossingseigenaarschap

• Verandering: uitvoerigingseigenaarschap

• Cyclisch evalueren: proceseigenaarschap

…



Opleidingsnoden
• Aanpassing van relevante opleidingen ifv ELPF 

noodzakelijk:

• Vertrekkend vanuit gezondheidsmodel

• Detectie, assessment en monitoringsinstrumenten
bruikbaar in de eerste lijn

• Kortdurende psychologische interventies

• Psycho-educatie individueel en in groep

• Samenwerken in een netwerk

• Cultuursensitieve zorgmodellen en werken met 
kansarmen

• Online interventies

• Intervisie en supervisie noodzakelijk

• Korte praktijkgerichte vormingen een meerwaarde
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Geïntegreerde en integrale zorgGeïntegreerde zorg op organisatorisch niveau = méér en betere 

samenwerking tussen (Borgermans & Devroey, 2017)

• Gezondheids- en welzijnsorganisaties

• Geestelijke en somatische GZ

• Generalistische en gespecialiseerde GZ

• Scholen, opleidingsinstituten en werkgevers

Integrale zorg  en ondersteuning op het niveau van de 
zorggebruiker veronderstelt geïntegreerde zorg (Valentijn et al., 2013)

→ samenwerking op het niveau van de multidisciplinaire zorgteams voor 
personen met ernstige psychische zorgnoden, ondersteund door (Briggs et al., 2018; 
Hoge Gezondheidsraad, 2016b)

• zorgcoördinatie en indien nodig case management

• comprehensive assessment: BelRAI



CONTINUITEIT 

• Longitudinaal

• Intersectoraal

• Diverse contexten

• Componenten van zorg

• Informationeel

• Operationeel

https://steunpuntwvg.be/images/swvg-3-rapporten/2020_13-rapport_43-ef57-continuiteit-van-zorg

https://steunpuntwvg.be/images/swvg-3-rapporten/2020_13-rapport_43-ef57-continuiteit-van-zorg


Definitie: 3 D’s  Diagnosis, Duration, Disabilities  (Ruggeri et al, 2000)

Anno 2021: nieuwe definitie 

in termen van indicatie voor zorg: integrale zorgbehoeften

• Symptomatische remissie volstaat niet

• Functionele remissie volstaat niet

• Circulariteit: beperking is oorzaak én gevolg

• Problemen structureel en langdurig

• Gecoördineerde zorg is noodzakelijk om zorgplan te realiseren

De EPA-patiënt in de visie op herstel



Delespaul et al 2020, p 67; bron cijfers: Delespaul et al 2011 

Populatie-jaarprevalentie van ggz-problematiek (24%) onderverdeeld in 3 groepen



Verbinding
tussen
sectoren

Zorgnoden van deze doelgroep situeren
zich over sectoren en disciplines heen

• Klinisch functioneren: ggz

• Wonen: dak- en thuisloosheid, sociale
huisvesting

• Sociaal functioneren: familie en buurt

• Maatschappelijk: werk & educatie & 
maatschappelijke participatie

• Lichamelijk: diabetes, obesitas, 
luchtwegen, hart- & vaatziekten…

• Financieel: armoede



Medisch model:

• Persoon is ziek, heeft een diagnose en symptomen

• Genezen is het doel

Herstelvisie:

• Persoon is ziek, kwetsbaar en zal een strijd moeten 

leveren om controle te krijgen en te leren functioneren 

op een wijze die realistisch maar hoopvol is

• Kwaliteit van leven is het doel

Medisch model schiet tekort bij personen met 

Ernstige Psychiatrisch Aandoeningen (EPA) 



“Het vermogen om je aan te passen en je eigen 

regie te voeren, in het licht van de sociale, 

mentale en fysieke uitdagingen van het leven”

(Huber, 2011)

Een intens, uniek, persoonlijk proces van 

verandering in iemands houding, waarden, 

doelen, vaardigheden en rollen. 

(Anthony, 1993)

Positieve gezondheid en visie op herstel als basisvisie

naast behandeling en genezen

31

Leamy et al 2011



ERVARINGEN VAN MANTELZORGERS
www.eufami.org/c4c/

• FYSIEKE KLACHTEN

• SOCIALE ISOLATIE 

• ZORGEN OVER DE 
TOEKOMST



Sociale en financiële belasting gaan hand in hand met zich 

zorgen maken over de toekomst



Mantelzorgers voelen zich niet betrokken

bij belangrijke beslissingen



Bijkomende informatie is cruciaal



Nood aan verdere ondersteuning 



Wat hebben familieleden nodig?



Mantelzorg betrekken = toolkit resource groepen = 
evidence based practice



www.familiereflex.be/doe-de-familiereflex

Naasten zien en betrekken als partner in de zorg nog onvoldoende ingeburgerd

Mantelzorgers voelen zich 
onvoldoende erkend en 
ondersteund in de GGZ

Onduidelijkheid: welke 
naasten kan ik betrekken, 
hoe betrek ik naasten en 

wat laat het 
beroepsgeheim toe?

Nood aan meer 
duidelijkheid en eenheid

Helmer et al. 2016; Vermeulen et al., 2015

• Richtlijn om naasten te erkennen als partner in de zorg

• Praktische adviezen o.b.v. wetenschap en praktijk

• Voor hulpverleners, directies, beleidsmakers

• Ontwikkeld via participatorisch proces

http://www.familiereflex.be/doe-de-familiereflex


Op basis 
van deze 
studies 
pleiten we 
voor

• Meer aandacht voor de diverse en zeer grote noden van 
familieleden

• Een vormings-, trainings- en opleidingsbeleid in de 
voorzieningen

• Organisatiemodellen die een methodische aanpak
favoriseert met respect voor de privacy en de rechten van 
de patiënt

• Een beleid dat de nodige middelen beschikbaar stelt

• Een beleid dat werk maakt van een goede monitoring van 
de noden van familieleden
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Stigma en discriminatie: zeer ernstige gevolgen !

Onderschat probleem ! 

▪ Vermindering van zelfvertrouwen

▪ Verlies van socio-economische mogelijkheden

▪ Werkloosheid

▪ Slechte woonst

▪ Doet familiale en intieme relaties uiteen vallen

▪ Belemmert preventie van psychische ziektes en bevordering van psychisch welbevinden

▪ Belemmert diagnosestelling en toegang tot passende hulpverlening. 

Diagnostic overshadowing

Niet uitkomen voor de eigen psychische ziekte vormt op zich een drempel om hulp te 
zoeken en om een goede behandeling te krijgen (Lasalvia et al., 2013)

▪ Draagt bij tot schending van de mensenrechten

Lasalvia et al, 2013



Op vele gebieden oorzaak van sociale uitsluiting:

1.Thuis, in het gezin

2.in intieme relaties, vriendschappen

3.bij tewerkstelling

4.in de media

5.in de gezondheidszorg en huisvesting

6. Structurele discriminatie

Discriminatie van personen met een psychische 

kwetsbaarheid



Discriminatie in de 
gezondheidszorg !

Diagnostic overshadowing: 

fysieke ziektes die gerapporteerd worden bij de arts 
worden begrepen als een psychische klacht en zijn
daardoor ondergediagnosticeerd en onderbehandeld



1.Focus op regulier betaald werk: 
competitieve job met  loon en niet afzonderlijk 
met enkel mensen met beperking

2.Enige inclusiecriterium: willen werken

3.Snel een job zoeken en begeleiden en 
assessment op de werkvloer

4.De voorkeur van de cliënt staat centraal bij 
belangrijke keuzes: programma, type van 
werk

5.Geïndividualiseerde lange termijn 
ondersteuning aan cliënt én werkgever

6. Integratie van arbeidstrajectbegeleiding en 
GGZ hulpverlening

7.Persoonlijk advies en ondersteuning in 
uitkeringskwesties bij werkhervatting

Zorg er voor dat de basisprincipes van Individuele 

Plaatsing en Support (IPS) kunnen toegepast worden

Bond et al 2012; De Greef, V., 2015; Knaeps et al, 2012 



RESULTATEN 

in Nederland                                  in België

Knaeps, J et al  (2012).  The IPS Fidelity Scale as a Guideline to Implement Supported Employment’. J. Vocational Rehabilitation, 2012 : 13 – 23. 
De Winter, L. (2020). Fidelity and IPS: does quality of implementation predict vocational outcomes over time for organizations treating persons with severe mental illness in the
Netherlands? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01890-0

Langere ervaring met IPS en betere 

modeltrouw geven betere arbeidsuitkomsten

https://doi.org/10.1007/s00127-020-01890-0
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Shared Decision Making: Kiezen In Dialoog

Aanpak waarin 

de clinicus en de patiënt 

de beste wetenschappelijke kennis delen 

in een besluitvormingsproces  

waarbij de patiënt aangemoedigd wordt 

om verschillende opties te overwegen

zijn voorkeuren te bepalen 

en samen met de clinicus

een eindkeuze te maken.



Deelaspecten van overleg: 3 gespreksstijlen

▪ Praten over het feit dat er keuzemogelijkheid is

▪ Checken of men dit begrijpt

▪ Gelijkwaardigheid van de opties

▪ Waardengevoeligheid van de beslissing

▪ Praten over de opties 

▪ Pluspunten, minpunten en risico’s bespreken

▪ Wikken en wegen

▪ Ondersteunen bij de afweging

▪ Praten over de beslissing of eindkeuze

▪ Focussen op de voorkeuren

▪ Uitlokken van voorkeuren 

▪ Ondersteunen in de richting van een keuze 

Elwyn et al, 2017



Gespreksmodellen

Paternalistisch model of expertmodel 
• Patiënt in ziekterol: afhankelijke positie

• Arts als expert in genezing

• Extreem: arts beslist in plaats van patiënt

Consumentenmodel
• Patiënt krijgt informatie

• Patiënt beslist autonoom

Vertegenwoordigersmodel
• Arts bevraagt familie

• Arts kiest zoals patiënt zou kiezen 

Overlegmodel
Minstens twee partijen betrokken waarbij:

• Beide participeren aan besluitvorming

• Wederzijdse informatie-uitwisseling

• Beslissing als beide partijen het eens zijn https://www.medicalprotection.org/newzealand/casebook/casebook-

january-2014/consent-and-shared-decision-making

https://www.medicalprotection.org/newzealand/casebook/casebook-january-2014/consent-and-shared-decision-making


Verschillende opties: wel of niet behandelen

Onzekerheid over voordelen en nadelen

Beste keuze afhankelijk van waarden en voorkeuren van patiënt 

Niets doen of “actieve monitoring” is een optie

O’Connor et al (2003)

Voorkeurs- of waardegevoelige beslissingen



Interventies die tot doel hebben

patiënten te helpen bij specifieke

en doelgerichte keuzes tussen

behandelingsalternatieven door hen

informatie te geven over de 

keuzemogelijkheden en over de 

therapieresultaten die relevant zijn

voor de gezondheidstoestand van de 

patiënt in kwestie. 

Helpen om:

in gesprek te gaan over opties

waardenafwegingen te maken in de vergelijking
van opties

Niet bedoeld als:

Advies om één optie te verkiezen

Vervanging van de consultatie

Wel:

Voorbereiding om geïnformeerde keuze te maken
samen met de arts of hulpverlener

Patient Decision Aids

https://cccrg.cochrane.org/sites/cccrg.cochrane.org/files/public/uploads/decision_aids_february_2018.pdf

http://www.thecochranelibrary.com/


Criteria waaraan een goede keuzehulp moet voldoen

1. Inhoudelijke aspecten van de informatie:

2. Proces van ontwikkeling

3. Effectiviteit  

Stacey & Volk (2021) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0272989X211035681

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0272989X211035681


Verschillende soorten keuzes en formats

• Vroegdetectie bv prostaatkanker

• Behandeling bv diabetes 

• Vroegtijdige zorgplanning

Uitgebreide 

beslissingshulpen 

• Boekje 

• Website 

Option grids 



Psychose

▪ Zelf online testen welke antipsychoticum het beste aansluit bij uw 
voorkeuren

▪De patiënt geeft aan hoe belangrijk hij 3 verschillende effecten 
en hoe acceptabel hij 15 veelvoorkomende bijwerkingen van 
antipsychotica vindt. 

▪Dit resulteert in een persoonlijke rangorde van antipsychotica, 
die de patiënt vervolgens kan opslaan/afdrukken om met zijn 
behandelaar te bespreken en gezamenlijk voor een bepaald 
antipsychoticum te kiezen.

▪ https://www.pakwijzer.nl/

https://www.pakwijzer.nl/


Werk: verzwijgen of vertellen ?

Licht u uw werkgever in over uw 

psychische gevoeligheid?

• www.kenniscentrumphrenos.nl/

items/verzwijgen-vertellen-

conceal-reveal-coral/

http://www.kenniscentrumphrenos.nl/items/verzwijgen-vertellen-conceal-reveal-coral/


Bewezen effectiviteit (Stacey et al 2018)
In vergelijking met care as usual hebben gebruikers van PtDA

gevoel meer kennis te
hebben

beter geïnformeerd
bewust van eigen 

waarden  

actievere rol in 
beslissingen en juister 

beeld van risico’s 

finale keuzes zijn meer in 
overeenkomst met eigen 

waarden

geen negatieve effecten 
op outcomes of 
tevredenheid

zowel bij gebruik tijdens 
als in voorbeiding van 

consultatie

verder onderzoek is 
nodig over therapietrouw, 

cost-effectiviteit en 
gebruik bij groepen met 

lagere geletterdheid. 



Zeer positieve resultaten !

Waarom doen we het (nog) niet ?

Wat zijn de hinderpalen ? 

Vanuit patiëntenperspectief

Vanuit artsen/hulpverleners perspectief

Vanuit organisatie van de zorg

Vanuit het beleid



Stacey et al (2019). Are Patient Decision Aids Used in Clinical Practice after Rigorous Evaluation? A Survey of Trial Authors. Medical Decision Making 39(7) 805–815

DOI: 10.1177/0272989X19868193

Worden de Decision Aids of beslishulpen gebruikt 

na zorgvuldige en positieve evaluatie ? 
Exploratieve studie bij 98 auteurs van 108 trials over evidence based DA

Niveaus van implementatie:

1. Implementatie: geïntegreerd in zorgprocessen

2. Disseminatie met geplande strategie

3. Verspreiding: passieve, ongeplande vrijgave

Resultaat:

Implementatie: 28%

Disseminatie: 9%

Verspreiding: 7%

Geen uptake: 55%

Geen respons: 1%

Hinderpalen voor implementatie:

Onderzoekers: geen posttrial plan

Praktijk: infrastructuur, gebrek aan financiering

Facilitatoren:

Online ter beschikking stellen

Organisationele steun (professionaliteit, financiering, 

overheidssteun)

Design voor en integratie in de zorgorganisatie



Ethisch 
perspectief, 

Kwaliteit van 
zorg,

Geïnformeerde 
keuze,

Tevredenheid
van patiënten,

Verhoogde 
zelfregie, 

Verhoogde 
therapietrouw,

Beter therapie 
resultaat 

• Hinderpalen uit de weg ruimen

• Door onderzoek

• Ontwikkeling van informatietools

• Opleiding van artsen en therapeuten

• Communicatiepatronen

• Teamvergaderingen

Implementatie van SDM in GGZ

beloftevol            maar           niet vanzelfsprekend

Drake, R., Cimpean, D. & W. Torrey (2009). Shared decision making in mental health: prospects for personalized

medicine , Dialogues in Clinical Neuroscience, 11:4, 455-463, DOI: 10.31887/DCNS.2009.11.4/redrake



Belang van 

gebruikersparticipatie en 

ervaringsdeskundigheid  

(Tambuyzer, 2010)



Ter afronding 

enkele overwegingen en vragen 

Wat houdt ons tegen om de vermaatschappelijking verder door te zetten ?

Hebben we een collectieve voorkeur voor specialistische zorg ? 

voor een aanbod afgestemd op ziekten die kunnen genezen worden ?

voor alwetende dokters en passieve patiënten ?

Onderschatten we tegelijk de voorkeur voor zelfregie bij vele burgers ?

Of de voorkeur van vele mensen om NIET geholpen te worden ?

Het belang van omgevingsfactoren en naasten? 

Het belang van werkomgevingen die mensen in hun talenten aanspreken ?

De rol van andere sectoren en onze samenwerking daarmee ?



Relevante
culturele
verschillen ? 

Landen met sterk gebruik
van beslishulpen:

• Canada

• Nederland

• UK

Lagere score op:

• power distance

• uncertainty avoidance
Geert Hofstede's culturele dimensies: 

effecten van een cultuur op waarden en gedrag. 



Gender in wetenschap

Science is not Gender-Neutral –

She is male

Virginia Woolf, 1938. Three guineas. 
London: Hogarth Press.



Onderzoek over processen van implementatie
bv. RE-AIM & PRISM 

• Reach the target population

• Effectiveness or efficacy

• Adoption by target staff, settings, 
systems and communities

• Implementation consistency, 
costs and adaptions made during 
delivery

• Maintenance/sustainment of 
intervention effects in individuals 
and settings over time

https://re-aim.org/about/what-is-re-aim/reach/
https://re-aim.org/about/what-is-re-aim/effectiveness-or-efficacy/
https://re-aim.org/about/what-is-re-aim/adoption/
https://re-aim.org/about/what-is-re-aim/implementation/
https://re-aim.org/about/what-is-re-aim/maintenance/


BELANG VAN 

MONITORING EN 

LONGITUDINALE 

OPVOLGING

Valide instrumenten 

▪ VlaamseCliëntzorgmonitor

▪ BelRAI assessment systemen

▪ Eufami en artikel 107 instrumenten

▪ Modelgetrouwheidsschaal IPS

Via PANEL verder monitoren cf. model Trimbos & Phrenos



DANK VOOR UW BELANGSTELLING

meer info en bronnen:

Chantal.Vanaudenhove@kuleuven.be

www.kuleuven.be/lucas

www.steunpuntwvg.be
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