
De ontwikkeling en implementatie van 
evidence-based richtlijnen in de GGZ

Hoe overbruggen we de kloof tussen wetenschappelijke evidentie 
en implementatie in de praktijk?



Inleiding door Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Wat komt aan bod in deze workshop? 

▪ De implementatie van evidence-based praktijken laat vaak op zich wachten.

▪ Om implementatie te bevorderen is het wenselijk om de praktijken in co-creatie 
met de betrokkenen groepen te ontwikkelen.

▪ Er is nood aan procedures om de innovaties op de werkvloer te realiseren en in 
stand te houden.

▪ Voor verschillende topics zijn er richtlijnen en procedures ontwikkeld: de 
Familiereflex en de richtlijnen over afzondering en fixatie worden voorgesteld.

▪ De relatie tussen richtlijnen en wetten is niet steeds duidelijk.

▪ De invoering in de praktijk blijft een proces met vallen en opstaan: enkele eerste 
ideeën over vervolgtrajecten



Overzicht

▪ Naasten sterker betrekken: van richtlijn tot Familiereflex

Evelien Coppens, LUCAS KU Leuven

▪ Richtlijnen voor preventie en toepassing van afzondering en fixatie: uitdagingen bij de 
implementatie

Kathleen De Cuyper, LUCAS KU Leuven

▪ De verhouding tussen richtlijnen en wetten

Tim Opgenhaffen, Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven, VUB, UHasselt

▪ Implementatie van richtlijnen in de praktijk: faciliterende en belemmerende factoren

Stefaan Baeten, Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus



Naasten sterker betrekken: 
van richtlijn tot Familiereflex

Dr. Evelien Coppens, LUCAS KU Leuven



Situering 

Ruimere 
omgeving

Familie en 
vrienden

Gezin

Zorggebruiker

Zorggebruiker 

Hulpverlener Naaste 



Situering

▪ 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



Multidisciplinaire richtlijn in een notendop

Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en 

Gezin

Doel: naasten erkennen 
als vaste waarden in het 

leven van de 
zorggebruiker en 

maximaal betrekken

Generiek: hele GGZ; 
multidisciplinaire

Praktische adviezen 
o.b.v. wetenschap en 

praktijk

Conform wetgevend 
kader

In samenspraak met 
belanghebbenden



Methode richtlijnontwikkeling

Identificatie bestaande 
richtlijnen (9)

Selectie richtlijnen 
o.b.v. kwaliteit (4)

Literatuurstudie
Interview over goede 

praktijken (3)

Bijeenkomst RWG voor 
afstemming (4)

Focusgroep 
Familieverenigingen

Focusgroep Patiënten-
verenigingen

Juridische analyse en 
aftoetsen 

aanbevelingen

Integreren 2 Vlaamse 
MDR

Expertpanel 
Graderen 

aanbevelingen o.b.v. 
evidentie



Opbouw richtlijn: aanbevelingen op 3 niveaus
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Hulpverlener en 
team

• Aan de slag met naasten 

• Kinderen / jongeren als 
naasten 

• Onthalen en bejegenen

• Informeren

• Ondersteunen

• Doorverwijzing of afronding

• Suïcidale gedachten / gedrag

• Crisissituatie

• Verstoorde relatie

• Residentiële voorzieningen

• Juridische aanbevelingen

Zorginstelling 

• Beleid uitwerken

• Gedragen beleid

• Gedeelde verantwoordelijkheid

• Gespecialiseerde functies

• Opleiden en trainen

• Expertise delen

• Praktische hulpmiddelen

• Infrastructuur en inrichting

• Ondersteuningsaanbod 
naasten

• Beleid opvolgen, evalueren, 
bijsturen

Beleid

• Kennis en vaardigheden van 
hulpverleners

• Coaching en opvolging

• Financiële middelen

• Betrouwbare informatie voor 
het brede publiek

• Onderzoek

• Participatie van naasten



Lancering richtlijn door Familieplatform
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23 juni 2021
de dag van de mantelzorger

Els Vanlinthout
Evelien Coppens
Tim Opgenhaffen

Chantal Van Audenhove 



Implementatie tools

Website met 
richtlijn 

Opleidingsvideo’s Quick scan

Q&A sessies Coaching Brochures



Enkele cijfers: bereik

Type Bereik 

Website 19016 keer bezocht

Q&A sessies 621 inschrijvingen

Opleidingsvideo’s 1006 inschrijvingen

Quick scan 201 opgevraagde rapporten

Coaching 17 trajecten aangevraagd

Brochures 1440 brochures opgevraagd door 67 organisaties 



Enkele cijfers: bereik

Setting  Aantallen  Percentage 

Psychiatrische centra/ziekenhuizen 28/31 90%

CGG 15/19 79%

Beschut wonen 26/36 72%

Mobiele teams 25/57 44%

PVT 9/22 41%

Ambulante revalidatie 21/64 32%

CAW 3/11 27%

Psychosociale revalidatiecentra 6/25 24%

Revalidatie verslaving 0/14 0%



Enkele reacties: survey Familieplatform 

Sterktes:
▪ Helder en doordacht uitgewerkt

▪ Nadruk op belang en relevantie

▪ Draagt bij tot kwaliteitsvolle hulpverlening

▪ Praktijkgericht en ondersteunend

▪ Laagdrempelig en toegankelijk: online, 
gratis, vragen mogelijk

▪ Toepasbaar in diverse GGZ-contexten

▪ Sectorspecifiek

Aandachtspunten: 
▪ Voorbeelden, praktische uitwerking, 

getuigenissen, succeservaringen

▪ Richtlijn te omvangrijk: stapsgewijs

▪ Tijd en ruimte

▪ Gerichte ondersteuning van organisaties

▪ Uitdaging voor ambulante zorg

▪ Thema warm houden

▪ Onderzoek: meer gewerkt in triade? 



Richtlijnen voor preventie en toepassing 
van afzondering en fixatie

Uitdagingen bij de implementatie

Dr. Kathleen De Cuyper, LUCAS KU Leuven



Afzondering en fixatie

Effectiviteit niet 
aangetoond

Ontwikkelings-
kansen worden 

ondermijnd

Verhoogd risico 
op nefaste 
gevolgen

Principeel
dwangverbod

Goede én 
onrustwekkende 

praktijken
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Twee richtlijnen voor de residentiële GGZ



Kern van de richtlijnen



Specifiek voor deze richtlijnen
→ Uitdagingen voor implementatie

Onderbouwd met 
verschillende vormen 

van evidentie

• Wetenschappelijk 
evidentie

• Nationaal-rechtelijke 
en mensenrechtelijke 
evidentie

• Praktijk evidentie: 
professionals en 
ervaringsdeskundigen

Richtlijnen met zicht 
op de toekomst

• Aanbevelingen niet
aangepast aan wat nu 
in alle voorzieningen 
haalbaar is om te 
implementeren

• Randvoorwaarden 
voor implementatie

Intersectorale richtlijn 
kinder- en jeugd-

voorzieningen

• Kinder- en 
jeugdpsychiatrie

• (Forensische) 
jeugdhulp

• Zorg voor kinderen en 
jongeren met een 
handicap

→ faciliteert de 
implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie



Praktijk evidentie: 
professionals en ervaringsdeskundigen

Richtlijn-
werkgroep

Interviews

Focusgroepen

Gemengde 
expertpanels

Delphi-studie 
met 

professionals 
en ervarings-
deskundigen



Specifiek voor deze richtlijnen
→ Uitdagingen voor implementatie

Onderbouwd met 
verschillende vormen 

van evidentie

• Wetenschappelijk 
evidentie

• Nationaal-rechtelijke 
en mensenrechtelijke 
evidentie

• Praktijk evidentie: 
professionals en 
ervaringsdeskundigen

Richtlijnen met zicht 
op de toekomst

• Aanbevelingen niet
aangepast aan wat nu 
in alle voorzieningen 
haalbaar is om te 
implementeren

• Randvoorwaarden 
voor implementatie

Intersectorale richtlijn 
kinder- en jeugd-

voorzieningen

• Kinder- en 
jeugdpsychiatrie

• (Forensische) 
jeugdhulp

• Zorg voor kinderen en 
jongeren met een 
handicap

→ faciliteert de 
implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie



Richtlijnen met zicht op de toekomst

De overheid

De sector

Individuele 
voorzieningen

• Wet- en regelgeving:
• Welke vormen van afzondering 

en fixatie?

• Wanneer?

• Door wie?

• Waarborgen voor de 
zorggebruiker

• Only-once registratiesysteem

• Optimale en gedifferentieerde 
personeelscapaciteit

• Opleidingen en trainingen

• Architecturale aanpassingen

• Basisveiligheid garanderen

• Voldoende en gedifferentieerd 
personeel met kennis en 
expertise

• Collectief leren

• Zorg voor personeel



Specifiek voor deze richtlijnen
→ Uitdagingen voor implementatie

Onderbouwd met 
verschillende vormen 

van evidentie

• Wetenschappelijk 
evidentie

• Nationaal-rechtelijke 
en mensenrechtelijke 
evidentie

• Praktijk evidentie: 
professionals en 
ervaringsdeskundigen

Richtlijnen met zicht 
op de toekomst

• Aanbevelingen niet
aangepast aan wat nu 
in alle voorzieningen 
haalbaar is om te 
implementeren

• Randvoorwaarden 
voor implementatie

Intersectorale richtlijn 
kinder- en jeugd-

voorzieningen

• Kinder- en 
jeugdpsychiatrie

• (Forensische) 
jeugdhulp

• Zorg voor kinderen en 
jongeren met een 
handicap

→ faciliteert de 
implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie

→ vormt een uitdaging 
voor de implementatie



Intersectorale richtlijn kinder- en jeugdvoorzieningen
Verschillende visies binnen en tussen sectoren

Toelaatbaar bij 
potentieel gevaar 

mits toestemming? 
Wie beslist?

Wie voert uit?



Implementatietraject nodig

Lerende netwerken met verschillende types van voorzieningen, 
met betrokkenheid van management 

Ambassadeurs binnen de voorzieningen die het collectief 
leren op teamniveau stimuleren

Online reflectietool, verzameling van best practices in e-
learning tool, vorming en training

Helpdesk voor juridische vragen

Proces- en effectevaluatie



Contactpersonen

kathleen.decuyper@kuleuven.be

tim.opgenhaffen@kuleuven.be

(Informatie over) de richtlijnen:
• Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

• Tijdschrift voor Psychiatrie

• Sociaal.net

• Agorawebzine

• Binnenkort:

• tijd.mensenrechten.be/

mailto:kathleen.decuyper@kuleuven.be
mailto:tim.opgenhaffen@kuleuven.be
https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/mtqc0l7/files/Multidisciplinaire%20richtlijn%20Afzondering%20en%20Fixatie%20GGZ_versie%202.1.pdf?urdm1nr
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/en/artikelen/article/50-12586_Vlaamse-richtlijn-voor-de-preventie-en-het-gebruik-van-afzondering-en-fixatie
https://sociaal.net/opinie/tien-vragen-over-isolatie-en-fixatie-in-ggz/
https://www.agorawebzine.be/artikels/hoe-afzondering-en-fixatie-van-kinderen-en-jongeren-vermijden
https://tijd.mensenrechten.be/


De verhouding tussen richtlijnen en wetten

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
- Postdoctoraal onderzoeker  
- Docent
- Gastdocent               en 



RICHTLIJNEN WETTEN



1

PRINCIPIEEL

2

ONTWIKKELING

3

IMPLEMENTATIE
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WET
DEONTOLOGISCHE 

CODE 
RICHTLIJN

• Door de bevoegde overheid bepaalde regel 

• Algemeen afdwingbaar

• Horizontaal: bevoegdheidsverdeling

• Verticaal: hiërarchie der normen

Grondwet + Internationale norm

Wet – Decreet – Ordonnantie

Uitvoeringsbesluit regering (bv. KB)

Provinciale verordening

Gemeentelijke verordening



WET
DEONTOLOGISCHE 

CODE 
RICHTLIJN

• Door de bevoegde overheid bepaalde regel 

• Algemeen afdwingbaar

• Horizontaal: bevoegdheidsverdeling

• Verticaal: hiërarchie der normen

• Door de beroepsgroep bepaalde regel

• Afdwingbaar voor leden

o Vrijwillige toetreding

o Verplichte toetreding

• Binnen de grenzen van de wet

o Niet tegen de wet ingaan

o Wel gedragsregels bovenop de wet 

Grondwet + Internationale norm

Wet – Decreet – Ordonnantie

Uitvoeringsbesluit regering (bv. KB)

Provinciale verordening

Gemeentelijke verordening
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WET
DEONTOLOGISCHE 

CODE 
RICHTLIJN

• Door de bevoegde overheid bepaalde regel 

• Algemeen afdwingbaar

• Horizontaal: bevoegdheidsverdeling

• Verticaal: hiërarchie der normen

• Door de beroepsgroep bepaalde regel

• Afdwingbaar voor leden

o Vrijwillige toetreding

o Verplichte toetreding

• Binnen de grenzen van de wet

o Niet tegen de wet ingaan

o Wel gedragsregels bovenop de wet 

• Op wetenschap gebaseerde aanbeveling

• Niet afdwingbaar

• Binnen de grenzen van de wet

o Niet tegen de wet ingaan

o Wel gedragsregels bovenop de wet 

Grondwet + Internationale norm

Wet – Decreet – Ordonnantie

Uitvoeringsbesluit regering (bv. KB)

Provinciale verordening

Gemeentelijke verordening
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▪ Wie richtlijn ontwikkelt moet

1. Recht in overweging nemen

2. Keuzes maken over omgang met het recht

3. Zich voorbereiden op juridische knopen



▪ Richtlijn vervangt de wet niet

▪ De wet kan veranderen 
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▪ Kan de richtlijn een rol spelen in ‘het recht’?  
ST
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U
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L Bevoegde wetgever zou de 
toepassing van een richtlijn 

verplicht kunnen stellen 

(nog niet gebeurd)

IN
C

ID
EN

TE
EL

Overheid zou niet toepassing als 
‘tekortkoming’ kunnen 

beschouwen

(bv. afzondering en fixatie in GGZ)

Deontologisch orgaan zou niet 
toepassing als beroepsfout kunnen 

beschouwen bij incident

Rechter zou niet toepassing als 
onzorgvuldig handelen kunnen 

beschouwen bij incident



tim.opgenhaffen@kuleuven.be



Implementatie van richtlijnen in de praktijk.

Faciliterende en belemmerende factoren.

20 September 2022  

Dr. Stefaan Baeten



Voor elk complex probleem 

is er een antwoord 

dat helder, eenvoudig …

en fout is.

NIET ZO VANZELFSPREKEND … 



• geen kennis van de richtlijnen

• gebrek aan gezamenlijk gedragen visie

• onzichtbare cultuur van team/unit/afdeling

• onduidelijk beleid en leiderschap

• gebrek aan middelen en infrastructuur

• niet kunnen omgaan met onzekerheid

BELEMMERENDE FACTOREN 



MAAR MISSCHIEN OOK NIET ZO COMPLEX



• goede kennis van de richtlijnen

• gezamenlijk gedragen visie

• cultuur van de organisatie

• gezamenlijke verantwoordelijkheid

• middelen en infrastructuur

• onzekerheid in een lerende organisatie

BEVORDERENDE FACTOREN 


