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Visie TopGGz 



Mooi, maar hoe stroomlijn je dit proces?  

• In welke ideeën voor zorgvernieuwing ga je investeren?  

 

• Hoe besteed je de (schaarse) onderzoeksmiddelen?  

 

• Wanneer ga je een nieuw programma verspreiden naar andere 

vestigingen? Naar andere instellingen?  

 

• Wanneer is een programma ‘rijp’ genoeg om trainingen te 

ontwikkelen?  

 

• Wanneer moet je een programma stoppen?  

 



Mooi, maar hoe stroomlijn je dit proces?  

Nood aan een structuur/schema om dit soort van beslissingen te 

nemen 

 

Nood aan een beslissingskader om het proces van ‘los idee’ tot 

‘volwaardig product’ te begeleiden 

 

Nood aan een kader om producten af te bouwen  

 

Nood aan een visie op de uitbouw van je portfolio  

 



Productfase model 



Kenmerken 

• Ontwikkeling van nieuwe producten verloopt in fasen (stages) 

• Na elke fase volgt een beslismoment (gate): go / stop 

• De beslissing (go / stop) wordt gebaseerd op vaststaande criteria 

en genomen door een heterogeen samengestelde commissie 

• Beslissing wordt (mede) bepaald op basis van wetenschappelijk 

onderzoek 

• Doorgang gaat gepaard met grotere investeringen vanuit de 

organisatie (op basis van het verwachte grotere rendement) 

• Doorgang gaat gepaard met  

 steeds verder uitgewerkt 

 businessplan 



1 Pilotfase Iteratief proces van idee tot voorlopig product. In deze fase is sprake van een klein 

volume. Evaluatie vindt met name plaats o.b.v. ROM gegevens, cliëntervaringen en 

klinische ervaringen 

2 Ontwikkel-

fase 

Ontwikkeling van handleiding, training en supervisiestructuur. Tijdens deze hele fase 

vindt naturalistisch of gecontroleerd effectonderzoek plaats 

3 Onderzoeks-

fase 

In deze fase dient de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het product overtuigend te 

worden aangetoond op basis van gerandomiseerd of anderszins streng gecontroleerd 

onderzoek. Hiertoe is volume- uitbreiding en/of samenwerking met andere 

behandelprogramma’s nodig 

4 Kernproduct

fase 

Alvorens te kunnen overgaan tot brede interne en externe disseminatie dient het 

product te worden aangewezen als kernproduct van de Viersprong. Hiertoe zijn de 

installatie van een formele onderzoekslijn, de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem 

en de oprichting van een expertisecentrum voorwaardelijk 

5 Disseminatie

fase 

In deze fase staan alle lichten op groen voor brede disseminatie en dient te worden 

geïnvesteerd in marketing van het product 

Productfase model Viersprong 



1 Pilotfase Klinische ervaring 

Patiëntveiligheid (incidenten, drop-outs) 

Patiënttevredenheid 

Indicatieve ROM-gegevens (n=10-15) 

2 Ontwikkel-

fase 

Naturalistische onderzoek met groter volume (n>30) 

3 Onderzoeks-

fase 

RCT of anderszins strenger gecontroleerd onderzoek 

Powerberekening 

 

4 Kernproduct

fase 

Opzet formele onderzoekslijn 

Ontwikkeling kwaliteitssystemen voor borging kwaliteit bewezen effectief product 

Opzet triade Onderzoekslijn (Hoogleraar / PI – Specialismeleider – Zorgmanager) 

5 Disseminatie

fase 

Ontwikkeling training 

Marketing 

Voortschrijdende innovatie & onderzoek 



Beslissingsproces 

• Commissie Onderzoek & Productontwikkeling 

– Inhoudelijke experten / belanghebbenden 

– Bedrijfsmatige experten / belanghebbenden 

 

• Toetsing aan de hand van vastgestelde criteria 

– (Kosten) effectiviteit 

– Economische criteria (instroom, rendabiliteit) 

– Strategische criteria (exclusiviteit) 

 

• Beoordeling (doorheen de tijd) van nieuwe ideeën, bestaande 

programma’s en onderzoeksvoorstellen  

 

• Opvolging 



MBT-EARLY 

Illustratie van het Productfase model 



Achtergrond: Klinische psychotherapie is 

effectief, … 
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Achtergrond: Klinische psychotherapie is 

effectief, maar niet voor alle jongeren 
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Achtergrond: klinische MBT-A wél effectief 

voor BPS-jongeren,… 



Achtergrond: klinische MBT-A wél effectief voor 

BPS-jongeren, maar niet eenvoudig te 

implementeren 



Achtergrond: MBT-A: 16 + 



Ontwikkeling stadiëringsmodel 



Visie op BPS als levensloop-

kwetsbaarheid 

Stage 0 Stage I Stage II Stage III Stage IV 



Range van interventies voor diverse 

stadia 



MBT-early 



MBT-early in het PFM: aanvraag 

• December 2013: Voorstel in Commissie O & PO 

– Presentatie voorstel 

– Beoordeling op grond van marktvraag, geloofwaardigheid 

voorstel 

– Opstart pilot goedgekeurd 

– Beperkte financiële ondersteuning qua onderzoek 

 

• April 2014: start MBT-early (team van 2 behandelaars) 

 



1 Pilotfase Iteratief proces van idee tot voorlopig product. In deze fase is sprake van een klein 

volume. Evaluatie vindt met name plaats o.b.v. ROM gegevens, cliëntervaringen en 

klinische ervaringen 

2 Ontwikkelfase Ontwikkeling van handleiding, training en supervisiestructuur. Tijdens deze hele fase 

vindt naturalistisch of gecontroleerd effectonderzoek plaats 

3 Onderzoeksfase In deze fase dient de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het product overtuigend te 

worden aangetoond op basis van gerandomiseerd of anderszins streng gecontroleerd 

onderzoek. Hiertoe is volume- uitbreiding en/of samenwerking met andere 

behandelprogramma’s nodig 

4 Kernproductfase Alvorens te kunnen overgaan tot brede interne en externe disseminatie dient het 

product te worden aangewezen als kernproduct van de Viersprong. Hiertoe zijn de 

installatie van een formele onderzoekslijn, de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem 

en de oprichting van een expertisecentrum voorwaardelijk 

5 Disseminatiefase In deze fase staan alle lichten op groen voor brede disseminatie en dient te worden 

geïnvesteerd in marketing van het product 

Productfase model Viersprong 



Pilotfase 

• Pilotfase: april 2014-juni 2015 

– Inclusie van 15-tal jongeren 

– Klein team (2 behandelaars, na verloop van tijd 3e) 

– Opvolging d.m.v. ROM en bevraging jongeren en ouders 

 

• Juni 2015: Evaluatie Pilotfase Commissie O & PO 

– Presentatie commissie met terugkoppeling resultaten 

– Positieve evaluatie 

• Geen drop outs 

• Geen suïcides 

• Hoge patiënttevredenheid & erg hoge oudertevredenheid 

• Positieve klinische ervaringen 

• Goede instroom 

– Positief advies 

 



MBT-early: positieve preliminaire outcome 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBT-early: kwalitatieve data 

Jongeren(%) Ouders(%) 

BPS symptomen 

significant verminderd 

100 75 

Er blijven nog enkele 

BPS problemen over 

66,7 57,1 

Er blijven nog 

duidelijke BPS 

problemen over 

0 14,3 

Er blijven geen BPS 

problemen over 

33,3 28,6 

Tevreden over lengte 

behandeling 

42,9 71,4 

Tevreden over booster 

periode 

83,3 83,3 

Ik zou deze 

behandeling 

aanbevelen 

83,3 85,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe tevreden was je over… (0-10)?  

Component Jongeren Ouders 

Informatiesessie 7,4 8,1 

Individuele sessies 6,5 

Familiesessies 6,5 8 

Evaluaties 6 8 

Bereikbaarheid team 7,3 8,3 

Schoolcontact 6,8 

Folders 6,4 8 

Beginbrief 6,5 7,9 

Behandelplan 6,7 8 

Eindbrief 6,8 7,8 

Terugvalpreventieplan 6,8 8,8 



1 Pilotfase Iteratief proces van idee tot voorlopig product. In deze fase is sprake van een klein 

volume. Evaluatie vindt met name plaats o.b.v. ROM gegevens, cliëntervaringen en 

klinische ervaringen 

2 Ontwikkelfase Ontwikkeling van handleiding, training en supervisiestructuur. Tijdens deze hele fase 

vindt naturalistisch of gecontroleerd effectonderzoek plaats 

3 Onderzoeksfase In deze fase dient de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het product overtuigend te 

worden aangetoond op basis van gerandomiseerd of anderszins streng gecontroleerd 

onderzoek. Hiertoe is volume- uitbreiding en/of samenwerking met andere 

behandelprogramma’s nodig 

4 Kernproductfase Alvorens te kunnen overgaan tot brede interne en externe disseminatie dient het 

product te worden aangewezen als kernproduct van de Viersprong. Hiertoe zijn de 

installatie van een formele onderzoekslijn, de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem 

en de oprichting van een expertisecentrum voorwaardelijk 

5 Disseminatiefase In deze fase staan alle lichten op groen voor brede disseminatie en dient te worden 

geïnvesteerd in marketing van het product 

Productfase model Viersprong 



MBT-early in het PFM: ontwikkelfase 

• 2e helft 2015-2017: Ontwikkelfase 

– Verhoging volume (nu: team van 5 behandelaars) 

– Uitwerken en op punt stellen van manual 

– Grotere instroom van jongeren 

– Versteviging onderzoek 

– Toename middelen 

 

 



Evaluatie Ontwikkelfase 

• Oktober 2017: evaluatie in commissie O & PO 

– Ongeveer 50-60 jongeren 

– Bevestiging positieve resultaten 

– Positief advies doorstroom naar RCT 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten ontwikkelfase 

Start of 

treatment 

M (SD) 

End of main 

treatment 

M (SD) 

t p Effect size 

PHQ-9 13,7 (6,7) 5,5 (5,3) 4,7 <.001 1,41 

GAD-7 11 (4,1) 3,4 (3,7) 5,2 <.001 2 



1 Pilotfase Iteratief proces van idee tot voorlopig product. In deze fase is sprake van een klein 

volume. Evaluatie vindt met name plaats o.b.v. ROM gegevens, cliëntervaringen en 

klinische ervaringen 

2 Ontwikkelfase Ontwikkeling van handleiding, training en supervisiestructuur. Tijdens deze hele fase 

vindt naturalistisch of gecontroleerd effectonderzoek plaats 

3 Onderzoeksfase In deze fase dient de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het product overtuigend te 

worden aangetoond op basis van gerandomiseerd of anderszins streng gecontroleerd 

onderzoek. Hiertoe is volume- uitbreiding en/of samenwerking met andere 

behandelprogramma’s nodig 

4 Kernproductfase Alvorens te kunnen overgaan tot brede interne en externe disseminatie dient het 

product te worden aangewezen als kernproduct van de Viersprong. Hiertoe zijn de 

installatie van een formele onderzoekslijn, de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem 

en de oprichting van een expertisecentrum voorwaardelijk 

5 Disseminatiefase In deze fase staan alle lichten op groen voor brede disseminatie en dient te worden 

geïnvesteerd in marketing van het product 

Productfase model Viersprong 



MBT-early in het PFM 

• Onderzoeksfase 

– Voorbereiden RCT 

– Vergelijking MBT-early / TAU 

– Inbedding in onderzoeksstructuur 

 

• Disseminatie binnen de instelling 

– Den Bosch & Rotterdam 

– Interne training 



Tenslotte: kanttekeningen 

• Pro 

– PFM zorgt ervoor dat innovatie en onderzoek hand in hand gaan en 

elkaar ondersteunen 

– PFM concentreert middelen op wat beloftevol is 

– PFM heeft effectief geleid tot stopzetten behandelprogramma’s 

wegens onvoldoende resultaten 

• Contra 

– PFM vraagt boegbeelden (ook een pro), maar niet alle goede 

behandelingen hebben die 

– PFM is soms traag: de praktijk vraagt disseminatie vóór er een goede 

RCT is uitgevoerd 

– Lat PFM ligt hoog: niet alle programma’s kunnen in RCT’s 

onderzocht worden 

– Soms andere (dan onderzoeksmatige) redenen om programma’s 

(toch) te behouden (vb exclusiviteit) 



Meer info?  

 

 

 

 

 

 

Joost.Hutsebaut@deviersprong.nl  
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