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Voorwoord
Dit, inmiddels derde, strategische plan formuleert de koers die de komende jaren richting zal geven
aan de activiteiten van de Stichting Topklinische GGz (hier verder genoemd TOPGGz).
De strategische koers geeft aan hoe TOPGGz een bijdrage kan leveren aan de ambities om de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) steeds verder te verbeteren.
Kern in dit strategisch plan is de certificering; het vaststellen en het stimuleren van hoog
specialistische ggz en hiermee een meerwaarde bieden aan die patiënten in de ggz die dit type
zorg nodig hebben.
Het initiatief staat inmiddels stevig op de kaart en heeft veel draagvlak gekregen. De meerwaarde
ervan wordt breed gezien en gewaardeerd.
Dat neemt niet weg dat er nog veel te doen is.
De geestelijke gezondheidszorg is en blijft immers op alle fronten erg in beweging. Daarom zullen
we de strategische koers elk jaar concretiseren in een Activiteiten plan. Zo kunnen we steeds kritisch
blijven kijken of de uitgezette koers aanpassing behoeft om deze meerwaarde optimaal gestalte
te kunnen blijven geven. En blijven we voldoende flexibel om goed te kunnen reageren op actuele
ontwikkelingen.
In dit strategisch plan worden eerst de belangrijkste ontwikkelingen benoemd waar TOPGGz mee
te maken heeft en/of de komende jaren zal krijgen. Vervolgens wordt, voorzien van voorbeelden,
gekenschetst voor welke patiënten TOPGGz bedoeld is. Daarna wordt de ambitie, de missie en de
visie van TOPGGz uitgewerkt met aansluitend het strategische beleid voor de komende jaren rondom
haar kerntaken. Tot slot wordt kort stilgestaan bij de positionering van TOPGGz binnen het veld van de
geestelijke gezondheidszorg en de consequenties voor de stichting voor de komende jaren.
We hopen dat u door het lezen van dit strategisch plan geïnspireerd raakt!
Prof. dr. Werner Brouwer,
Voorzitter
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Actuele ontwikkelingen in de ggz
De ggz is sterk in ontwikkeling en staat geregeld flink onder druk. Wat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen die van invloed zijn op TOPGGz of waar TOPGGz mee te maken heeft/krijgt:
®® De visie op ggz verandert: we zien onder andere een duidelijke tendens van vooral curatieve
doelstellingen naar een breed concept van herstel1, naar maatschappelijke participatie en
zelfmanagement en meer focus op preventie en vroeg signalering.
®® Behoefte aan meer doelmatigheid en meer aandacht voor (kosten)effectiviteit
®® Transparantie: meer dan ooit wordt verwacht dat zorg inzichtelijk wordt (aanbod, werkwijze en
resultaten). Deze behoefte wordt zowel door patiënten verwoord (keuze-informatie) als door
zorgverzekeraars en overheid geëist.
®® Samenwerken in netwerken en het ter beschikking stellen van (TOPGGz) expertise en kennis wordt
steeds belangrijker.
®® Forse bezuinigingen, waardoor het voor TOPGGz afdelingen moeilijk is om taken die niet onder de
DBC-bekostiging vallen, zoals onderzoek en innovatie uit te kunnen voeren.
®® Marktwerking in de zorg met in 2017 het model van risico-verevening voor de zorgverzekeraars. Dit
heeft vermoedelijk consequenties voor de doelgroep van veel TOPGGz-afdelingen.
®® Transitie van jeugdzorg, met alle consequenties ervan. Dit betekent onzekerheid enerzijds maar
ook kansen voor positionering anderzijds (zoals het Landelijk Transitie Arrangement).
®® De doelstellingen uit de Agenda voor de GGz2, die richting zal geven aan de ggz voor de komende
jaren sluiten goed aan bij de doelstellingen van TOPGGz. Hetzelfde geldt voor de Wetenschaps
agenda3, waarin prioriteit wordt gelegd bij vroegsignalering, preventie en gepersonaliseerde
psychische gezondheidszorg.
®® Aandacht voor hoogspecialistische ggz, vertaald in het Advies van de Gezondheidsraad4 hierover en
in het visiedocument ‘Concentratie van topzorg in de ggz’5.
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Van der Stel, J. (2015). Het begrip herstel in de psychische gezondheidszorg.
LPGGz, NVvP, GGZ Nederland, LVVP, NIP, InEen, MEER GGZ, LHV, V&VN, P3NL. (2015). Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie.
LPGGz, GGZ Nederland, ZN, NVvP, NIP, LVE, NVVP, MEER GGZ, InEen. (2015). Wetenschapsagenda GGZ, versie 10 december 2015.
Gezondheidsraad. (2014). Advies hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad.
Kruytzer, J. & Mogendorff, E. (2014). Concentratie van topzorg in de ggz. Visiedocument.

Voor welke patiënten is TOPGGz bestemd?
TOPGGz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame psychiatrische
aandoeningen voor wie reguliere diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat
heeft geboden of naar verwachting zal bieden, maar die mogelijk wel zullen profiteren van een
hoogspecialistisch aanbod (qua diagnostiek en/of behandeling). Bijna altijd is er sprake van complexe
comorbiditeit van psychiatrische aandoeningen of een combinatie van één of meer psychiatrische
aandoeningen in combinatie met een somatische aandoening. Soms is er sprake van een zeldzame
(genetische) aandoening die om specifieke diagnostiek en behandeling vraagt. Het gaat per definitie
om patiënten met ernstige en complexe klachten die vaak al lang tot zeer lang op zoek zijn naar een
effectieve behandeling.
Voor definities van hoogspecialistische ggz verwijzen we naar het rapport van de Gezondheidsraad en
de notitie: Concentratie van topzorg in de ggz.
“Al 30 jaar kamp ik met veel problemen die te
wijten zijn aan (nu weet ik dat) PTSS. Dat komt door
uitzending in Libanon, waar ik vreselijke dingen
heb meegemaakt. Teruggekomen sliep ik niet, had
nachtmerries, voelde me somber en agressief en
als ‘zelfmedicatie’ gebruikte ik alcohol en blowde
ik. Bij verslavingsinstellingen wilde ze me niet
helpen en ook door andere hulpverleners werd ik
niet geholpen. Er werd zelfs gezegd dat ik ADHD
had! Na jaren problemen op alle vlakken in mijn
leven vond mijn huidige vriendin een TOPGGz
afdeling gespecialiseerd in psychotrauma. Daar
werd mijn problematiek direct herkend, werd de
diagnose PTSS gesteld, kreeg ik de juiste medicatie,
groepspsychotherapie en psychomotore therapie.
Ik voel me nu veel beter, de nachtmerries zijn weg
en ik kan praten met mensen die mijn problemen
herkennen en me helpen. Dankzij deze zorg heb ik
mijn leven weer terug!” (man, 50 jaar)

“Ik heb nooit iets gehad, maar na een paar
moeilijke jaren met o.a. het overlijden van een
aantal dierbaren om me heen en ziekte werd ik
steeds somberder en onverschilliger. Van een
leuke, opgewekte, goed verzorgde en sportieve
vrouw werd ik somber, niets interesseerde me
meer en ik kon mijn dagelijkse activiteiten niet
meer volhouden. Ook kreeg ik rare neurologische
verschijnselen waardoor ik ook niet meer goed
kon bewegen en bijna niet meer kon lopen. Na
allerlei diagnoses en behandelingen die niets
hielpen en waardoor ik alleen maar nog verder
achteruit ging, kwam ik uiteindelijk terecht bij
TOPGGz afdeling Ouderen- en neuropsychiatrie,
die me kort behandelden met 10 keer ECG
(elektroshock). Hoewel ik er erg tegen op zag,
knapte ik al na enkele behandelingen op en na
10 keer was ik weer als vanouds!” (vrouw, 67 jaar)

“Onze dochter van 30 jaar vertoonde psychotische verschijnselen, ze was erg in de war en de diverse
soorten voorgeschreven anti psychotische medicatie hielpen niet. Ondertussen kon ze niet meer werken
en niet meer zelfstandig functioneren. Ten einde raad zijn we verwezen naar een TOPGGz centrum voor
Neuropsychiatrie, waar ze gespecialiseerd zijn in het stellen van diagnoses. Uiteindelijk bleek dat onze
dochter geen psychose had, maar zwakbegaafd is en doordat haar omgeving te veel van haar verwachtte
werd ze psychotisch. De medicatie werd afgebouwd en er is ons geleerd om anders met onze dochter
om te gaan en om haar op haar juiste niveau in te schatten en niet meer te overvragen. We hebben een
beschermde woonomgeving voor haar gevonden en dito werkplek en het gaat nu veel beter met haar. “
(ouders van 30 jarige dochter)
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Visie, ambitie en missie TOPGGz
Visie
Onze primaire focus is gericht op de patiënt en zijn of haar ernstige en complexe zorgbehoefte(n).
Deze patiënten hebben behoefte aan zeer gespecialiseerde diagnostiek en innovatieve en/of
experimentele behandelingen, omdat het de verwachting is dat zij hiervan zullen profiteren.
Een combinatie van deze gespecialiseerde patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek
maakt dat patiënten een perspectief wordt geboden op een juiste diagnose, herstel of verbetering
van symptomen en/ of het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is voor patiënten vaak de
laatste mogelijkheid en daarom is het van belang dat er voor elke doelgroep een TOPGGz voorziening
vindbaar (keuze-informatie) en beschikbaar is.
Het is natuurlijk minstens zo belangrijk om te voorkomen dat patiënten in een situatie terecht komen
waar ze hoogspecialistische ggz nodig hebben. Juist door het ontwikkelen van vroegdiagnostiek en
vroegsignalering, wordt door TOPGGz afdelingen steeds meer op preventie ingezet.
TOPGGz omarmt dan ook de visie over positieve gezondheid van Machteld Huber6: “Gezondheid is
het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”
TOPGGz heeft behalve de hoogspecialistische verantwoordelijk voor de individuele patiënt ook een
belangrijke taak in de verdere ontwikkeling van het ggz vakgebied.
Door patiëntgebonden (wetenschappelijk) onderzoek, verspreiding van kennis, ontwikkeling en
implementatie van innovaties leveren TOPGGz afdelingen een bijdrage aan het verbeteren van de
zorg in de volledige breedte. Van het ontwikkelen van preventie en vroegdiagnostiek tot en met het
behandelen van de meest ernstige en complexe aandoeningen.
Door deze hoogspecialistische taken in netwerken beschikbaar te stellen en in te zetten, kan de hele
ggz hiervan profiteren.
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Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift.
Maastricht: Universiteit Maastricht.

Ambitie
Het is de ambitie van TOPGGz om met het vaststellen van hoogspecialistische ggz (certificering) en
het faciliteren en stimuleren hiervan een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten
in de ggz.
Het initiatief focust zich op het certificeren van hoogspecialistische ggz met het TOPGGz keurmerk en
het inzichtelijk maken wat de meerwaarde hiervan is voor de patiënt.
Het is de ambitie de patiënt zelf, zijn/haar perspectief en diens vertegenwoordigers de komende
jaren hierbij nog nauwer te betrekken. Dat betekent zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen en
behoeften die met betrekking tot hoogspecialistische ggz worden geformuleerd en samen met hen
zoeken naar een passende rol in de kernactiviteit van TOPGGz; het certificeren.
Transparantie betekent hier het inzichtelijk maken van wat deze TOPGGz afdelingen te bieden
hebben. TOPGGz heeft de ambitie om de informatie over deze afdelingen zo goed mogelijk te
ontsluiten. Zodat dit de patiënt en diens verwijzer kan helpen bij het maken van keuzes. Maar ook om
de zorgbetaler (zorgverzekeraar of gemeente) optimaal te informeren over de resultaten en effecten
van deze afdelingen, zodat hoogspecialistische ggz in de juiste concentratie en spreiding kan worden
ingekocht en dus beschikbaar wordt voor de patiënten die dit nodig hebben.
Deze resultaten en effecten kunnen op diverse manieren worden geduid: van louter klinisch
herstel(curatie) naar herstel in de volle breedte(klinisch, functioneel en maatschappelijk). Maar ook
preventie (het voorkomen van recidieven en chroniciteit) hoort hier bij. Steeds staat de mens als
geheel centraal en niet diens stoornis.
TOPGGz ziet het ook als haar ambitie om een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
doelmatigheid en efficiëntie in de ggz (‘passende zorg’). Zij moet samen met de andere
zorgaanbieders in de ggz (‘netwerk’) ervoor zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats
terechtkomt en de zorg krijgt die het beste perspectief biedt!
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Samengevat: TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de
ontwikkeling van het vakgebied.
Dit betekent:
®® Voor de patiënt: Waar kan ik terecht voor hoogspecialistische ggz en wat kan/mag ik ervan
verwachten? Wat biedt men op het gebied van diagnostiek en behandeling?
®® Voor professionals: Waar kan ik of mijn patiënt terecht voor een advies of verwijzing en wat mag
hij/zij verwachten of hoe kan TOPGGz mij helpen deze patiënt effectiever te behandelen?
®® Voor hoogspecialistische zorgeenheden: hoe kan mijn afdeling het TOPGGz keurmerk verwerven
c.q. hoe kan ik dat behouden? Hoe helpt dit keurmerk ons de patiëntenzorg te verbeteren en bij te
dragen aan innovatie en onderzoek?
®® Voor zorgbetalers zoals zorgverzekeraars en gemeenten: keurmerk is een kwalitatieve garantie
voor hoogspecialistische ggz voor alle verzekerden/ inwoners, in een juiste verhouding tot de
benodigde kwantiteit.
®® De samenleving: Ontwikkeling van het vakgebied en een bijdrage leveren aan een betere ggz.
TOPGGz is er voor de patiënt, het initiatief is alleen geslaagd als deze er echt beter van wordt!
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Missie TOPGGz

Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren zodat deze voor alle patiënten
die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk, (kosten) effectief en beschikbaar is en voldoet aan
inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan
kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.

Certificering is de basis
Het inzichtelijk maken van de resultaten van de TOPGGz afdelingen en de ontwikkelingen op het
gebied van doelmatigheid en kwaliteit maakt dat TOPGGz iets kan betekenen voor de hele ggz.
Het ontsluiten van kennis en deskundigheid en het faciliteren van de afdelingen is daarbij essentieel.
Het keurmerk moet voor de professionals van de TOPGGz afdelingen een hulpmiddel zijn om hun
werk te kunnen verbeteren. Het moet bijdragen aan trots, aan het verspreiden van resultaten,
aan het beschikbaar stellen van expertise (aan de rest van de ggz) en aan het zoeken naar nieuwe
samenwerkingsverbanden om samen de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen.
Daarmee overstijgt TOPGGz ook een afdelings- of instellingsbelang, het gaat om het bundelen van
kennis en expertise.
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Wat heeft TOPGGz de afgelopen jaren bereikt?
Resultaten: certificering
®® Er is een professioneel en objectief functionerend certificeringsysteem ontwikkeld, ondersteund

met een web-based werkomgeving. Er is een getraind visitatieteam die de visitaties en hervisitaties
(elke 4 jaar) uitvoert. Elke 2 jaar worden criteria en procedure geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld. Zo wordt het systeem steeds verbeterd. Inmiddels zijn er 40 TOPGGz afdelingen7
(december 2015) gecertificeerd, die zich allen gespecialiseerd hebben in een specifieke doelgroep.
Deze afdelingen maken onderdeel uit van 21 (ggz) instellingen die inmiddels in het initiatief
participeren. Belangstelling bij nieuwe afdelingen en doelgroepen (niches) blijft volop aanwezig.
Voor de belangrijkste doelgroepen is inmiddels minimaal één TOPGGz afdeling beschikbaar; er zijn
geen lacunes meer.
®® Uit onderzoek8 onder alle TOPGGz afdelingen naar de tevredenheid over de certificering en de
meerwaarde van het keurmerk blijkt dat het visitatiesysteem professioneel, onafhankelijk en naar
tevredenheid functioneert en afdelingen het keurmerk als een hulpmiddel beschouwen bij de
verbetering van de patiëntenzorg, bij onderzoek en innovatie.

Resultaten : ontsluiten van kennis en informatie
®® Op diverse manieren wordt kennis en informatie van alle TOPGGz afdelingen ontsloten. De TOPGGz
website9 biedt een uitgebreide en makkelijk toegankelijke database waar alle informatie van

de TOPGGz afdelingen (specialisaties, zorgaanbod, wetenschappelijk onderzoek) zichtbaar en
vindbaar is.
®® De instellingen en afdelingen met het TOPGGz keurmerk worden ondersteund om op uniforme
wijze de betekenis van TOPGGz voor hun specifieke doelgroep voor het voetlicht te brengen.
®® TOPGGz profileert zich met diverse pr activiteiten en materialen om hoogspecialistische ggz in het
algemeen en de TOPGGz-afdelingen in het bijzonder voor het voetlicht te brengen, o.a. middels
het organiseren van bijeenkomsten, inhoudelijke bijdragen op toonaangevende congressen en
een digitale nieuwsbrief. Ook worden geregeld vertegenwoordigers van TOPGGz uitgenodigd voor
diverse congressen en bijeenkomsten.

Resultaten: Bewijsvoering en onderbouwing
®® Het faciliteren en verbeteren van de doelmatigheid heeft geresulteerd in een

samenwerkingsverband van TOPGGz met het iMTA, onderdeel van het iBMG, Erasmus Universiteit
Rotterdam. Het project ‘kosteneffectiviteit topklinische ggz’10, gefinancierd door het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars is in september 2015 na 3 jaar met mooie resultaten afgerond:
• Twee Decision Tools: persoonlijkheidsstoornissen11 en eetstoornissen (18+)12. Hiermee kunnen
patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag al vroeg gedetecteerd worden en zodoende
(zonder delay) verwezen worden naar de juiste behandelsetting. Deze tools zijn inmiddels
gevalideerd met een afkappunt.
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Stichting Topklinische GGz. (2015). Zoek een TOPGGz afdeling. [Internet]. Te raadplegen via http://www.topggz.nl/zoek-een-topggz-afdeling.html.
Schultz, C. (2014). De waarde van het TOPGGz keurmerk. Master Thesis MBA: NCOI University.
Stichting Topklinische GGz. (2015). Welkom op de website van TOPGGz. [Internet]. Te raadplegen via http://www.topggz.nl.
Hakkaart-van Roijen, L. & Schoemaker-Beugeling, A. (2015). Kosteneffectiviteit en doelmatigheid Topklinische GGz. Eindrapportage. Rotterdam: instituut Beleid & Management
Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam; Amersfoort: Stichting Topklinische GGz.
11 Stichting Topklinische GGz & instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. (2015). Decision tool Persoonlijkheidsstoornissen, versie 1.0. Amersfoort: Stichting Topklinische GGz
& Rotterdam: instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam.
12 Stichting Topklinische GGz & instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. (2015). Decision tool Eetstoornissen 18+, versie 0.9. Amersfoort: Stichting Topklinische GGz & Rotterdam: instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam.
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• Protocol ‘Ontwikkeling decision tools’: methodiekbeschrijving hoe dergelijke decision tools
ontwikkeld kunnen worden voor andere doelgroepen.
• Resultaten van twee onderzoeken naar kosteneffectiviteit van innovatieve behandelingen in
vergelijking met reguliere behandelingen voor de populatie op TOPGGz afdelingen13.
®® Er zijn nieuwe projecten gehonoreerd ter ontwikkeling van Decision Tools voor de doelgroepen
angst en depressie, waarbij tevens inbedding in de Zorgstandaarden is voorzien.
®® Project hoogspecialistische ggz vanuit het Bestuurlijk Akkoord onder leiding van Zorgverzekeraars
Nederland, de NVvP en GGZ Nederland heeft een criteriamodel14 opgeleverd met een heldere
definiëring van het hoogspecialistische segment in relatie tot de andere echelons van de ggz
(vanuit het netwerkperspectief ).
®® Door bovengenoemde projecten is er een intensievere samenwerking ontstaan tussen de diverse
TOPGGz afdelingen rondom bepaalde doelgroepen. Ze bundelen hun kennis en expertise
rond onderzoeken en innovaties. Dit wordt als een belangrijke bijkomende waarde gezien van
certificering en participatie binnen TOPGGz

13 Hakkaart-van Roijen, L. & Schoemaker-Beugeling, A. (2015). Kosteneffectiviteit en doelmatigheid Topklinische GGz. Eindrapportage. Rotterdam: instituut Beleid & Management
Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam; Amersfoort: Stichting Topklinische GGz
14 NVvP, GGZ Nederland, ZN, TOPGGz (november 2015) Criteriamodel hoogspecialistische ggz1,12.
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Certificering: de basis van TOPGGz
De kern van de activiteiten van TOPGGz heeft betrekking op het hele proces van certificeren.
Het TOPGGz keurmerk staat voor aantoonbare hoogspecialistische ggz voor patiënten met de meest
ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Met andere woorden: het is geen algemeen
kwaliteitskeurmerk voor de ggz. TOPGGz-afdelingen staan behalve voor hoogspecialistische
patiëntenzorg ook voor de ontwikkeling van het vakgebied en het verspreiden van kennis en
deskundigheid naar collega’s binnen en buiten de ggz. Al deze taken zijn geoperationaliseerd in een
set van twaalf SMART geformuleerde criteria15 op basis waarvan afdelingen worden beoordeeld.
Daarnaast is er ook een vijftal instellingscriteria, op basis waarvan beoordeeld wordt of er vanuit de
instelling voldoende borging en continuïteit gegarandeerd kan worden op langere termijn. Als de
afdeling en de instelling aan deze criteria voldoen wordt het TOPGGz keurmerk toegekend.
Om te zorgen dat deze afdelingen dit niveau aantoonbaar blijven bieden, worden zij iedere vier jaar
gehervisiteerd; ze moeten dan opnieuw aan de, dan geldende, criteria voldoen.
Zij zijn ook verplicht om relevante tussentijdse wijzigingen, te melden. Vervolgens moeten zij middels
een herstelbeleid aantonen dat ze weer of nog steeds aan de criteria voldoen.
Dit is voor patiënten, verwijzers en stakeholders een garantie dat een afdeling daadwerkelijk
hoogspecialistische ggz biedt.
Met deze erkenning kan men zich landelijk, maar ook internationaal profileren als experts in complexe
zorg.
Deze afdelingen maken nu vooral deel uit van instellingen binnen de reguliere ggz instellingen maar
het initiatief staat open voor ander type instellingen zoals UMC’s. Ondanks pogingen om deze UMC’s
erbij te betrekken of gezamenlijk een vorm van certificering van hoogspecialistische ggz op te zetten
is dit tot op heden nog beperkt gelukt.
Tot slot hoort bij certificering dat afdelingen optimaal begeleid worden in het hele
beoordelingsproces. Dit betekent dat er tools ontwikkeld zijn (quick scan’s) om samen met afdelingen
in te schatten hoe ver ze zijn, er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd en er is
een helpdesk functie om afdelingen te ondersteunen.

Speerpunten:
Certificering staat voor het garanderen en door ontwikkelen van de professionele toetsing en
visitaties t.b.v. het TOPGGz keurmerk. Om deze certificering ook naar de toekomst toe te bestendigen
en te verbeteren formuleren we de volgende speerpunten :
®® Patiënten perspectief verankeren. De positie en beoordeling door de patiënt zelf (of diens
vertegenwoordiging of naastbetrokkene) is in de certificering nog nauwelijks uitgewerkt. Daar is
wel een aanzet toe gedaan, maar de tijd lijkt hier nu meer rijp voor. Het is een van de speerpunten
om daar de komende jaren samen met patiëntvertegenwoordigers een passende invulling voor te
vinden.
®® Preventie en vroeg signalering verankeren in de criteria. Op basis van doelgroep specifieke
expertise worden niet alleen innovaties ontwikkeld die zich richten op behandelinterventies, maar
ook op preventie en vroeg signalering en het verbeteren van (vroeg)diagnostiek. Dit sluit aan bij de
ambities van de ggz en komt ook terug in de Wetenschapsagenda. Het is immers van belang dat
ingezet wordt op het voorkomen/terugdringen van ernstige psychiatrische aandoeningen en het
voorkomen van recidieven. Ook dat is een taak van TOPGGz.
15 Stichting Topklinische GGz. (2015). Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017. Amersfoort: Stichting Topklinische GGz.
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®® Continue verbetering van criteria en beoordelingsprocedure. Eens per twee jaar worden de

visitatiecriteria en -procedure geëvalueerd. Zo wordt op basis van opgedane ervaring en actuele
ontwikkelingen gekeken of criteria nog steeds voldoende onderscheidend zijn en of ze wellicht
nog scherper (beter meetbaar) en meer uitkomstgericht geoperationaliseerd kunnen worden. Ook
wordt de procedure geëvalueerd en zo nodig verbeterd.
®® In het Visitatieweb (de webapplicatie waarmee de visitaties worden uitgevoerd) worden van
de TOPGGz afdelingen veel relevante data verzameld. Deze data zijn zeer waardevol omdat het
informatie geeft over de aard van de patiëntenpopulatie, hun aandoeningen, achtergrond, het
behandelaanbod, onderzoek, wijze van kennisoverdracht e.d. De komende periode zal onderzocht
worden of, zo ja met welk doel en op welke wijze deze informatie bruikbaar zou kunnen zijn t.b.v.
diverse projecten ten behoeve van bewijsvoering en onderbouwing.
®® Keurmerk voor certificering. Geïnventariseerd zal worden of en hoe een keurmerk voor het
certificeringsproces van TOPGGz zelf verkregen kan worden.
®® In navolging van het Advies van de Gezondheidsraad, streeft TOPGGz er naar om samen met de
UMCs criteria en beoordelingsprocedure voor hoogspecialistische ggz te ontwikkelen.
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Concentratie en Spreiding TOPGGz
Bij de meest recente jaarlijkse inventarisatie (uitgevoerd door TOPGGz, peildatum 1 december 2014)
bleken er ongeveer 20.000 patiënten in behandeling te zijn bij de afdelingen die op dat moment
een TOPGGz keurmerk hadden. Daarmee kwam het percentage op 2% van alle patiënten die ggz
zorg krijgen. TOPGGz is altijd uitgegaan van een klein percentage (schatting was 5%), een goede
onderbouwing is (nog) niet voorhanden. Het gaat om een indicatie dat de meeste patiënten zoveel
mogelijk behandeld moeten worden bij de huisarts/POH, basis ggz en de specialistische ggz. Dat
betekent echter wel dat het volgende vraagstuk er ligt:
Wat is een juiste verhouding tussen de kwaliteit en kwantiteit van hoogspecialistische ggz?
®® Het bepalen van het aantal patiënten dat per doelgroep naar schatting geïndiceerd is voor
hoogspecialistische ggz.
®® Het vaststellen van het wenselijke aantal zorgeenheden dat hoogspecialistische zorg biedt.
®® Het vaststellen van de gewenste geografische spreiding.
Het vaststellen van deze verhouding (concentratie en spreiding) raakt direct aan de bekostiging van
hoogspecialistische ggz.
Rol van TOPGGz
TOPGGz ziet voor zichzelf bij het thema van concentratie, spreiding en bekostiging uitsluitend een
faciliterende rol die in goede afstemming met de partijen die in dit kader een rol spelen (zoals
zorgverzekeraars, brancheorganisaties) zal worden ingevuld. Vooral het ondersteunen van afdelingen
in hun onderhandelingen met financiers zoals het beschikbaar stellen van tools hierbij zien we als
onze taak.
Primair ligt de focus van TOPGGz bij de inhoud; het vaststellen van hoogspecialistische ggz en het
faciliteren en stimuleren ervan evenals het inzichtelijk maken van de meerwaarde.
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Het ontsluiten van kennis
Een van de belangrijkste speerpunten is om de toegevoegde waarde van TOPGGz aan te tonen en
inzichtelijk te maken. Primair voor de patiënt die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, diens
naastbetrokkenen en de verwijzer, zodat helder en inzichtelijk wordt wat een TOPGGz afdeling de
patiënt te bieden heeft op het gebied van diagnostiek, consultatie/advies/ second opinions en
(innovatieve) behandeling.
Het ontsluiten van informatie over de TOPGGz afdelingen is direct gerelateerd aan de certificering. In
welke doelgroep zijn deze afdelingen gespecialiseerd, wat is hun (innovatieve) zorgaanbod en welke
resultaten worden er bereikt. Hiermee kan keuze informatie worden aangeboden aan de patiënt
en diens behandelaar. Het ontsluiten van deze informatie dient ook het doel van een adequate
zorginkoop door verzekeraars en gemeenten. Zeker in het licht van selectieve inkoop en risicoverevening.
Tenslotte moet de stichting zelf ook duidelijk laten zien waar TOPGGz voor staat. We moeten
instellingen, afdelingen, stakeholders en geïnteresseerde professionals adequaat informeren over
hoe men het keurmerk kan verwerven, wat het inhoudt en over de resultaten van projecten die in het
kader van bewijsvoering worden uitgevoerd. Dit vraagt om een goede strategie op het gebied van
communicatie waarbij we op een efficiënte, maar ook innovatieve manier middelen inzetten.

Speerpunten:
®® Alle beschikbare communicatiemiddelen optimaal laten aansluiten bij de wensen en behoeften

van patiënten, verwijzers en zorgbetalers. Het vertellen van patiënten verhalen en ervaringen
wordt hierbij als zeer waardevol beschouwd en zal een centrale rol krijgen.
®® Het ondersteunen van de implementatie van projectresultaten zoals de Decision Tools, het
sjabloon voor resultaten en effectiviteit, project hoogspecialistische ggz etc. zodat hier zoveel
mogelijk gebruik van kan worden gemaakt.
®® Participatie op relevante congressen en symposia. Dit is vaak een goede gelegenheid om TOPGGz
afdelingen goed voor het voetlicht te brengen. Door het faciliteren van deze kennisverspreiding
help je afdelingen te innoveren.
®® Relevante bijeenkomsten en (digitale) activiteiten organiseren waar diverse thema’s vanuit TOPGGz
afdelingen voor het voetlicht gebracht worden. Dit kan ook gebruikt worden om de samenwerking
tussen de diverse afdelingen te vergroten.
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Meerwaarde aantonen
Het faciliteren en borgen van onderzoek en onderzoeksresultaten op het gebied van doelmatigheid
van hoogspecialistische ggz en het inzichtelijk maken van resultaten en effecten van TOPGG is nodig
om de meerwaarde aan te tonen. Dit is de legitimatie van het keurmerk.

Speerpunten:
Hiertoe zijn de afgelopen jaren verschillende activiteiten geïnitieerd vanuit TOPGGz of waarbij
TOPGGz is aangehaakt. Deze zullen de komende jaren worden gecontinueerd en verder uitgebouwd:
®® Doorontwikkeling Decision Tools: Er wordt een vervolgproject geïnitieerd om de validatie van
de tools verder te verbeteren en de tools zodanig door te ontwikkelen dat ze in het kader van
‘shared decision making’ samen met de patiënt gebruikt kunnen worden. De implementatie
ervan zal worden ondersteund met diverse activiteiten, waaronder het betrekken van de diverse
kenniscentra en het ervaring laten opdoen met de Decision Tools door professionals.
®® Inmiddels zijn op basis van het Protocol Ontwikkeling Decision Tool twee nieuwe projecten
gestart m.b.t. de doelgroepen angst (ook gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars)
en depressie (gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz). De ontwikkeling
van deze instrumenten moet een belangrijke bijdrage leveren aan de doelmatigheid van zorg;
patiënten komen hiermee sneller bij de juiste behandelsetting. Er zal ook gekeken worden voor
welke andere doelgroepen er in de toekomst een dergelijke decision tool een meerwaarde zou
kunnen betekenen. Voor dergelijke projecten zal het ontwikkelde protocol ter beschikking worden
gesteld.
®® Zorgstandaarden: vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz worden zowel doelgroep
specifieke- als generieke zorgstandaarden ontwikkeld. Deze zorgstandaarden worden
geautoriseerd en ondergebracht in het Kennisinstituut Zorg. Daarmee gaat het de basis
vormen voor de zorginkoop. TOPGGz zal benaderd worden voor de Adviesraden van diverse
zorgstandaarden en waar mogelijk professionals uit de diverse TOPGGz afdelingen voor benaderen.
Daarmee moet de positionering van hoogspecialistische ggz in de zorgstandaarden verankerd
worden, evenals de implementatie van de Decision Tools.
®® Project hoogspecialistische ggz. Dit project in navolging van het Advies van de Gezondheidsraad
over hoogspecialistische ggz, heeft als resultaat een Criteriamodel voor hoogspecialistische ggz
opgeleverd. Hiermee wordt gedefinieerd voor welke patiënten hoogspecialistische ggz bestemd
is, hoe het zich onderscheid van specialistische ggz en hoe de diverse hoogspecialistische
functies zo ingezet kunnen worden dat de gehele ggz hiervan kan profiteren. Binnen de nieuwe
Agenda voor de ggz is opgenomen dat dit project verder vervolgd zal worden om een optimale
positionering van dit segment in het netwerk van de ggz te komen. Het model kan ingezet worden
om de samenwerking in de regio vorm te geven en hierin de hoogspecialistische ggz effectief te
positioneren. Ook kan het model behulpzaam zijn bij de zorgverkoop/inkoop. Tenslotte kan het
model ook gebruikt worden om binnen een organisatie eenheden te toetsen op de geformuleerde
criteria voor hoogspecialistische ggz.
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®® Ontwikkeling ‘sjabloon effectiviteit TOPGGz’: doel is om hiermee afdelingen te faciliteren

om op uniforme wijze (doelgroep overstijgend) hun resultaten en effecten te presenteren. De
ontwikkeling van een dergelijk format vraagt om een grondige voorbereiding. Het moet primair
aansluiten bij de wens en behoeften van patiënten (keuze-informatie, aansluitend bij hun wensen),
maar ook bij die van zorgverzekeraars. Daarnaast moet deze een toegevoegde waarde bieden aan
de professionals en hun werkwijze (het moet een ondersteuning bieden aan het inzichtelijk maken
van kwaliteit) en geen onnodige administratieve lasten opleveren. Tenslotte moet er voldoende
aandacht zijn voor implementatie en het weergeven van deze resultaten (communicatie).
®® Wetenschapsagenda GGz. Hier is op initiatief van de NVvP, namens alle partijen binnen de ggz
een voorstel voor geschreven. TOPGGz ondersteunt dit voorstel en zal hierbij aan haken met de
hierboven genoemde activiteiten en faciliteren dat de TOPGGz afdelingen mede verantwoordelijk
worden voor de uitvoering van deze agenda.
®® Data hoogspecialistische ggz. Om de genoemde projecten te ondersteunen onderzoeken
we welke data we hierbij kunnen gebruiken. Hiervoor gaan we een analyse maken van de
mogelijkheden die het Visitatieweb TOPGGz biedt in relatie tot andere databases zoals DIS en
Vektis.
®® Er zijn veel dwarsverbanden van verschillende afdelingen die gezamenlijk onderzoek doen naar
innovaties m.b.t. hun specifieke doelgroep. Juist daar wordt de zorg verbeterd en de resultaten
inzichtelijk. TOPGGz zal waar mogelijk dergelijke initiatieven ondersteunen.
De komende periode zullen genoemde speerpunten doorontwikkeld worden richting het terrein van
kosteneffectiviteit. Hier zijn activiteiten op het gebied van opleiding van professionals, ondersteuning
bij het uitvoeren van dergelijk onderzoek en hulp bij het vertalen van resultaten noodzakelijk. De
eerste prioriteit ligt echter bij het aantonen van de meerwaarde op het gebied van resultaten en
effecten in de breedste zin van het woord. Daar zal TOPGGz de afdelingen in eerste instantie in
ondersteunen.
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Positionering in het veld
TOPGGz begeeft zich uitsluitend in de hoogspecialistische ggz. Steeds meer wordt er samengewerkt
met relevante partijen in de ggz omdat de samenwerking met de andere echelons t.b.v. de
patiëntenzorg, maar ook de ontwikkeling van de ggz een breder bereik heeft dan alleen het hoogste
segment. TOPGGz moet niet een geïsoleerde functie hebben, maar steeds ten dienste staan van de
andere echelons in de ggz.
Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de zorgverzekeraars, GGZ Nederland en de NVvP worden voor nu
en de nabije toekomst als onze belangrijkste stakeholders beschouwd.
®® LPGGz: Om het patiënten perspectief steeds scherper op de voorgrond te zetten is een goede

afstemming en samenwerking met het LPGGz essentieel. Maar ook met doelgroep specifieke
patiëntenverenigingen, cliëntenraden en ervaringsdeskundigen kan dit vertaald worden in
uitvoering.
®® GGZ Nederland: TOPGGz staat voor ontwikkeling van het vakgebied. Hier kan de hele ggz van
profiteren. Het toewerken naar doelmatigheid (‘de juiste patiënt op de juiste plaats’) en een
efficiënte positionering van vaak intensieve, hoogspecialistische ggz in nauwe en functionele
samenwerking met de andere echelons in de ggz (binnen zorgnetwerken) is eveneens van belang
voor de hele ggz. Daarnaast zijn kennisontwikkeling (Wetenschapsagenda GGz, gebruik databases)
en kennisverspreiding gemeenschappelijk doelen, waar we elkaar kunnen versterken. Tot slot zijn
alle participerende instellingen van TOPGGz lidinstellingen van GGZ Nederland. Het bureau houdt
er kantoor, de lijnen zijn kort, de samenwerking is goed. We kijken samen steeds kritisch hoe we
deze samenwerking kunnen benutten en overlap van activiteiten kunnen voorkomen.
®® Zorgverzekeraars: Met zorgverzekeraars als partner om TOPGGz te faciliteren is het steeds
effectiever gebleken om samen op te trekken in projecten rond bewijsvoering. Op het gebied van
concentratie en spreiding en het bekostigen van hoogspecialistische ggz zijn zorgverzekeraars
aan zet. TOPGGz kan hier een faciliterende rol spelen, door kennis vanuit de TOPGGz afdelingen
te ontsluiten en expertise in te zetten. Zorgverzekeraars zijn hierin direct belanghebbend en
beschikken (ook) over data en middelen om onderzoek naar (kosten)effect en doelmatigheid
effectief te laten zijn. Een constructieve samenwerking met zorgverzekeraars zal daarom een hoge
prioriteit hebben.
®® NVvP: de beroepsvereniging richt zich op de psychiater. Dat zijn naast de (klinisch) psycholoog
de belangrijkste professionals van de TOPGGz afdelingen. Ontwikkeling van het vakgebied
(Wetenschapsagenda GGz), het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (waar zij mede initiatiefnemer
van zijn) en het project hoogspecialistische ggz zijn raakvlakken waarin we elkaar kunnen
versterken. Zij vertegenwoordigen ook de UMC’s en hopelijk kan hierdoor ook de samenwerking
TOPGGz en UMC’s in het hoogspecialistische segment een boost krijgen.
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Infrastructuur en financiering bureau
Infrastructuur
Inmiddels bestaat TOPGGz acht jaar en staat het initiatief stevig op de kaart. Naast een bestuur
met een onafhankelijk voorzitter (prof. dr. Werner Brouwer) worden de participerende instellingen
actief betrokken via een Ledenraad (bestuurders van deze instellingen), diverse commissies en
een Adviesraad (belangrijkste stakeholders van TOPGGz). Om te zorgen dat de instellingen waar
de TOPGGz afdelingen deel van uitmaken, optimaal worden betrokken functioneert TOPGGz als
een netwerkorganisatie, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van kennis en expertise uit de
participerende ggz instellingen; in diverse commissies en netwerken zoals de visitatiecommissie, het
netwerk kwaliteit en doelmatigheid en het netwerk pr en communicatie. Een klein, maar efficiënt
bureau voert de vele taken uit. Hierdoor zijn de kosten beperkt en worden de juiste mensen benaderd
voor vragen die zij ook het beste kunnen beantwoorden. Het functioneren van het bureau kenmerkt
zich door enthousiasme, ambitie en klantgerichtheid (de instellingen en afdelingen) en een open en
faciliterende samenwerking met stakeholders.
Een klein bureau betekent dat er kritisch keuzes gemaakt moeten worden wat de stichting wel en
wat niet tot haar takenpakket rekent. Dit Strategisch Plan geeft hier richting aan. In een jaarlijks
Activiteitenplan worden de prioriteiten en doelstellingen benoemd, zodat duidelijk is wat er van
het bureau verwacht mag worden. Hierbij zal steeds gekeken moeten worden wat bij de missie van
TOPGGz hoort en wat ook juist of heel goed door andere partijen gedaan kan worden.
Zo wordt belangenbehartiging in de zin van lobby van instellingen beschouwd als een taak van GGz
Nederland en bekostiging een gezamenlijke taak van Zorgverzekeraars Nederland en GGz Nederland.
Lobby voor de hoogspecialistische ggz in het belang van de patiënt is bij uitstek een taak van TOPGGz
zelf!
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Door het toenemende belang van bewijsvoering (aantonen van de meerwaarde) en de noodzaak van
het ontsluiten van kennis en informatie betekent dit dat deze taken op professionele wijze moeten
worden uitgevoerd. Ook de grote toename van het aantal instellingen en afdelingen dat betrokken
is bij TOPGGz (van vijf instellingen en tien afdelingen in 2008 naar eenentwintig instellingen en
veertig afdelingen, verspreid over het hele land en over alle doelgroepen in 2015) betekent dat
de speerpunten uit dit Strategisch plan impact hebben op de hele ggz. Het wordt daardoor ook
belangrijker om initiatieven stevig in te zetten en daar ook qua verantwoordelijkheid een rol in te
nemen.
Het bureau mag daarom niet kwetsbaar zijn. Het moet in staat zijn op een goede manier haar
werkzaamheden uit te voeren.
Daarom zal het bureau de komende periode verstevigd worden, op basis van benodigde en passende
expertises.
Een constructieve relatie met onze lidinstellingen, professionals en managers, maar ook met onze
stakeholders vertegenwoordigd in de Adviesraad is van groot belang voor het bereiken van onze
doelstellingen.
De samenwerking tussen bestuur, ledenraad, adviesraad en de diverse commissies zal daarom de
komende jaren nog verder worden versterkt.

Financiering bureau
De activiteiten van TOPGGz worden bekostigd door de contributie van de instellingen die participeren
omdat één of meer afdelingen het TOPGGz keurmerk hebben verworven.
Daarnaast wordt voor het uitvoeren van de visitaties een kostendekkend tarief berekend. Uit de
contributie worden de bureaukosten betaald. De begroting wordt jaarlijks gedeeld door het aantal
‘lidinstellingen’. Daarnaast betaalt elke instelling bij toetreding een entree-fee.
Dit Strategisch plan vraagt ook hierop een heroriëntatie. Immers, een bureau wat de genoemde
speerpunten uitvoert kan en mag niet kwetsbaar zijn. Niet qua bureaubezetting, maar ook niet in een
afhankelijkheid van externe geldstromen om de gewenste projecten uit te voeren.
Daarom zal met ingang van 2016 een passender financieringsmodel worden geïntroduceerd waarbij
gestreefd wordt naar een zo evenredig mogelijke lastenverdeling.
Uitgangspunt is en blijft dat het bureau zo klein mogelijk blijft, efficiënt werkt en geen overlap heeft
met taken die andere partijen uitvoeren.
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Slotwoord
Dit Strategisch Plan beschrijft de belangrijkste strategische keuzes voor de komende jaren van de
Stichting Topklinische GGz: een stevige positie binnen de ggz bewerkstelligen op basis van een
optimale certificering, goede bewijsvoering en inzichtelijk maken wat de meerwaarde en resultaten
van TOPGGz zijn.
In de context van een kritische blik richting de ggz ontwikkelt zich een grotere maatschappelijke
verantwoordelijkheid en ziet men de noodzaak tot kwaliteitsverhoging, transparantie en
kostenbeheersing.
Als TOPGGz hier middels hoogspecialistische patiëntenzorg aan kan bijdragen dan kunnen we
tevreden zijn!
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