
Analyse
resultaten & effecten

TOPGGz-afdelingen

Amersfoort, 13 november 2019

Kennismiddag
TOP Consortium



2

Inhoud 

2

• TOPGGz en resultaten & effecten meten. Waarom? 

• Factsheet TOPGGz

• Analyse van resultaten & effecten van alle TOPGGz-afdelingen 

• Conclusies

• Stelling voor discussie



3

TOPGGz en resultaten en effecten meten
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•Waarom?
• Verbeteren uitkomsten

• Toegevoegde waarde hoogspecialistische ggz voor het voetlicht brengen

• Jouw specifieke afdeling beter profileren richting patiënten, verwijzers, 
zorgverzekeraars en anderen

• Koploper/voorbeeldfunctie zijn voor de rest van de ggz

• Helpt het bij preventie van ernstig/chronisch beloop ?

• Onderbouwing criterium 6 effectmeting
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Factsheet TOPGGz
Peildatum september 2019
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Aantal afdelingen 47

Aantal instellingen 22

Aantal specialismen 16

Totaal aantal patiënten in zorg bij TOPGGz-afdelingen 24.209

Totaal aantal fte werkzaam op TOPGGz-afdelingen 2.242

% TOPGGz-patiënten in zorg t.o.v. sggz (100%) 3%

% TOPGGz-patiënten in zorg t.o.v. totale ggz 2%

% fte werkzaam op een TOPGGz-afdeling t.o.v. totale ggz 3%
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Samen optrekken resultaten & effecten
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• 2016: TOPGGz-afdelingen en bureau gaan samenwerken aan uniform in 
kaart brengen van resultaten & effecten

• 2017: (door) ontwikkeling van Sjabloon Resultaten & Effecten

• 2018: Ontsluiting van de informatie per afdeling op de TOPGGz-website 

• 2019: eerste analyse resultaten & effecten
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Analyse resultaten & effecten TOPGGz-afdelingen 
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2019: Analyse aangeleverde informatie:

• Doelstellingen zorgaanbod zijn voornamelijk algemeen beschreven; 
‘slechts’ 50% van de afdelingen beschrijft ook of doelstelling bereikt is

• Inzet van 135 verschillende meetinstrumenten, gericht op:

oSymptoomreductie

oVerbetering van het algemeen psychisch functioneren

oVerbetering kwaliteit van leven

oOverige aspecten
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Symptoomreductie 

7

• 41 afdelingen (87%) meten symptoomreductie

• 60% van deze afdelingen beschrijft ook resultaten (o.a. Delta-T of Cohens-D)

• 49 verschillende instrumenten in gebruik op TOPGGz-afdelingen

• Binnen dezelfde specialismen ook inzet van verschillende instrumenten…..

symptomen
herstel

symptomen
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Algemeen psychisch functioneren 
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• 44 afdelingen (94%) meten het algemeen psychisch functioneren

• 60% van deze afdelingen beschrijft ook resultaten (o.a. Delta-T of Cohens-D)

• 65 verschillende instrumenten in gebruik

• Meest gebruikte instrumenten zijn: HoNOS, OQ-45, BSI, SQ48
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Kwaliteit van leven

• Kwaliteit van leven wordt door 33 TOPGGz-afdelingen (70%) gemeten

• De meeste gebruikte instrumenten zijn: EQ-5D, Mansa, Kidscreen, KWAL, 
Rand-36

• Resultaten worden nog niet door alle afdelingen beschreven; soms door te 
lage respons en/of doordat metingen pas recent gestart zijn.
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Overige uitkomsten en instrumenten

• Een aantal afdelingen zet daarnaast ook instrumenten in gericht op:

o Kosteneffectiviteit, 5 afdelingen: m.b.v. TIC-P: Treatment Inventory of 
Costs in Patients with psychiatric disorders (iMTA)

o Behandelmotivatie (Urica-NL)

o Afname ziekteverzuim

o Patiënttevredenheid (CQ-index) 70% van alle afdelingen
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Conclusies
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• Doelstelling van het zorgaanbod is veelal in algemene termen beschreven, 
bijv: ‘verminderen van klachten’ of ‘verbeteren kwaliteit van leven’ maar 
bereikte resultaten ontbreken soms nog

• 30% van de afdelingen meet nog geen kwaliteit van leven: dit betreft vooral 
afdelingen voor Angststoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen

• Kosteneffectiviteit is een nog weinig gebruikte uitkomstmaat

• Maatschappelijke opbrengsten worden nog weinig in kaart gebracht
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Stelling voor discussie
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• Als TOPGGz-afdelingen samen werken aan het meten en verbeteren van 
generieke uitkomsten (bijv. kwaliteit van leven) vervullen ze een belangrijke rol 
als koplopers in de ggz.


