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De juiste zorg op de juiste plaats

In de ggz is het al langer een probleem dat patiënten niet altijd de 
juiste zorg krijgen, passend bij de ernst van hun problematiek. Het 
is belangrijk ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk naar de 
juiste behandelsetting worden verwezen, zodat het risico op over-  en 
onderbehandeling wordt verkleind en de kans op een succesvolle 
behandeling vergroot. TOPGGz heeft samen met de Erasmus 
Universiteit 5 instrumenten ontwikkeld waarmee een professional 
meteen zicht heeft op de meest aangewezen behandelsetting: 
specialistische ggz (2e lijn) of hoogspecialistische ggz (3e lijn).

Wat is een Decision Tool?

Een Decision Tool is een instrument dat behulpzaam is bij de 
indicatiestelling. Het instrument maakt onderscheid tussen patiënten 
met problematiek die geïndiceerd zijn voor de specialistische ggz 
(2e lijn) en patiënten met ernstige complexe problematiek die 
geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische ggz (3e lijn). Een Decision 
Tool is eenvoudig in het gebruik; het instrument bestaat uit een 
aantal items die door professionals in 2-5 minuten ingevuld kunnen 
worden. De totaalscore op de Decision Tool geeft direct aan wat de 
best passende behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz 
of hoogspecialistische ggz. 

Welke Decision Tools zijn beschikbaar?

Er zijn vijf Decision Tools beschikbaar:
 ▶ Decision Tool Eetstoornissen
 ▶ Decision Tool Persoonlijkheidsstoornissen
 ▶ Decision Tool Unipolaire Depressie
 ▶ Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS
 ▶ Transdiagnostische Decision Tool (+ Uitleg voor Patiënten)



Instructie voor gebruik

Een Decision Tool wordt door de behandelaar in de curatieve 
ggz ingevuld in de intakefase of wanneer tijdens de behandeling 
onvoldoende resultaat wordt geboekt. Het instrument is niet 
ontwikkeld als zelfrapportagevragenlijst voor patiënten.

Vul alle items in en tel het aantal maal dat ja gescoord is. Indien de 
totaalscore hoger of gelijk is aan de afkapscore dan is de patiënt op 
basis van de Decision Tool geïndiceerd voor hoogspecialistische ggz. 
Onderaan elke Decision Tool staat de afkapscore vermeld. 

De bevindingen van dit instrument zijn zowel relevant voor het MDO 
als voor het adviesgesprek met de patiënt. 

Het instrument is een hulpmiddel bij de indicatiestelling. Uiteraard is 
het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van 
de Decision Tool, rekening houdend met het klinisch oordeel en de 
wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Wetenschappelijk onderbouwde instrumenten

De Decision Tools zijn door het iMTA (Institute for Medical Technology 
Assessment van de Erasmus Universiteit) en inhoudsdeskundige 
experts ontwikkeld. Vervolgens zijn ze in de praktijk getest bij 
patiënten van diverse specialistische ggz-instellingen en TOPGGz-
afdelingen.
De psychometrische eigenschappen van de instrumenten zijn 
in 4 artikelen beschreven, die verschenen zijn in verschillende 
gezaghebbende wetenschappelijke  tijdschriften. 
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