
Doelstelling afdeling

Resultaten van behandeling: klinische effecten van het zorgaanbod 

Format resultaten & effecten TOPGGz-afdelingen
Dit format is ontwikkeld door het TOPGGz-netwerk Kwaliteit & Doelmatigheid, zodat TOPGGz-afdelingen resultaten & effecten op een eenduidige wijze 
in beeld brengen. Met als doel dat meer zicht ontstaat op de gerealiseerde resultaten en effecten van TOPGGz-afdelingen.  
Om dit formulier in te vullen, download dit bestand in Acrobat Reader en sla het na bewerking op.

De doelstelling van de afdeling wordt nagevraagd omdat bij TOPGGz-
afdelingen vanwege de complexiteit en ernst van de problematiek, 
de doelstelling soms breder of anders is dan het verminderen van 
symptomen (of het verbeteren van de klinische effecten).
1. Beschrijf het beoogde doel van de afdeling. Bijvoorbeeld het stellen 

van een juiste diagnose, opstellen van een behandeladvies, stabiliseren 
of verminderen van klachten, verbeteren van kwaliteit van leven, 
vergroten coping met aandoening, voorkomen van recidieven of crises. 

2. Geef aan bij welk percentage van de patiënten het beoogde doel van 
de afdeling bereikt is. Stel dat het doel is om tot een juiste diagnose 
te komen, geef dan aan bij welk percentage van de afgesloten 
behandeltrajecten de afdeling daarin geslaagd is. 

3. Beschrijf hoe gemeten en vastgesteld wordt of het beoogde doel van 
de afdeling bij patiënten gerealiseerd is en beschrijf eventuele nuances. 

Toelichting

1. Beschrijf de klinische effecten van het zorgaanbod in begrijpelijke 
(niet medische) taal. Bijvoorbeeld welke symptomen zijn verminderd, 
heeft er volledig of gedeeltelijk herstel plaatsgevonden. Geef indien 
mogelijk deze effecten aan per innovatieve behandeling.

2. Beschrijf met welke instrumenten de effecten worden gemeten en 
met welke frequentie. 

3. Beschrijf de uitkomsten in percentage of aantallen . Gebruik hiervoor 
bij voorkeur een van de volgende maten:
• Het behandeleffect in Cohens d: % geen behandeleffect, % 

klein behandeleffect, % middelmatig behandeleffect, % groot 
behandeleffect, % zeer groot behandeleffect (Cohens d <0,2=geen 
behandeleffect, >0,2=klein behandeleffect, >0,5=middelmatig 
behandeleffect, >0,8=groot behandeleffect, >1.3=zeer groot 
behandeleffect)

• De behandeluitkomst in Delta T:  % verbeterd, % onveranderd en 
% verslechterd (DT > 5=verbeterd, -5≤ DT≥ 5=onveranderd, DT 
<-5=verslechterd) 

• Aantallen, zoals vermindering van recidieven of crises over 
bepaalde periode.

Toelichting
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Resultaten van behandeling: kwaliteit van leven

Resultaten van behandeling: overige resultaten

1. Beschrijf het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van 
patiënten in begrijpelijke (niet medische) taal.

2. Beschrijf met welke meetinstrumenten de kwaliteit van leven wordt 
gemeten en met welke frequentie.

3. Licht toe wat de relatie is met de klinische effecten. Bijvoorbeeld 
iemand heeft weliswaar niet minder symptomen, maar kan beter 
met de ziekte omgaan en zelfstandiger functioneren waardoor de 
kwaliteit van leven verbeterd is. 

Toelichting

De maatschappij wil in toenemende mate weten wat de toegevoegde of 
maatschappelijke waarde van een behandeling is. Het gaat bij resultaten 
en effecten niet meer alleen over symptomatisch herstel, maar ook over 
functioneel en maatschappelijk herstel.
1. Beschrijf andere relevante resultaten en effecten van het zorgaanbod 

in begrijpelijke (niet medische) taal. Denk aan maatschappelijke 
relevante resultaten zoals werk- of schoolhervatting, (weer) 
zelfstandig wonen, beter sociaal maatschappelijk functioneren, 
minder agressie, minder (somatische) zorgconsumptie, minder 
suïcides, lagere belasting mantelzorgers. 

2. Geef aan hoe en met welke instrumenten dat is gemeten of op basis 
waarvan dat is vastgesteld.

Toelichting



Waardering door patiënt en/of naaste

Ervaringen van patiënten en/ of naaste

1. Beschrijf hoe patiënten (en/of hun naasten) de zorg waarderen in 
begrijpelijke (niet medische) taal.

2. Geef het gemiddelde rapportcijfer (met vermelding hoe de schaal 
loopt en hoe gescoord wordt op de verschillende subschalen). 
Gebruik bij volwassenen zo mogelijk de CQ index en vul eventueel 
aan met andere (voor dit doel gevalideerde) instrumenten. Hoe 
specifieker hoe beter. Als er bijvoorbeeld een waardering is van 
een specifieke behandeling of product geeft dat dan aan. Als de 
waardering wordt aangegeven door naasten geef dat dan ook 
expliciet aan. 

Toelichting

Beschrijf maximaal 2 ervaringsverhalen die typerend zijn voor de 
doelgroep van de afdeling, het type zorgvraag en het zorgaanbod van 
de afdeling. Zorg dat de verhalen een realistisch beeld geven van wat de 
afdeling kan betekenen, wat de effecten van de behandeling zijn en hoe 
de patiënt/naaste de behandeling  waardeert. Vergeet niet om leeftijd 
en  geslacht  van de patiënt/naaste te vermelden. 

Toelichting
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