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Inleiding 
Bij Buro de Basis kunnen jonge mensen terecht voor behandeling van o.a. angst- en 
paniekklachten, stemmingsstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, psychotische 
stoornissen, etc. 
waarbij naast de psychische klachten meestal ook sociale problemen een rol spelen. Buro de Basis 
is een praktijk voor [jong] volwassenen voor GGZ BG en SGGZ behandeling, medisch 
specialistisch . Buro de Basis staat voor kwalitatieve en 
toegankelijke hulpverlening voor jongeren in de basisgeneralistische GGZ. 

 
We vinden het belangrijk dat cliënten die zich aanmelden voor hulp, ook meteen de juiste zorg 
aangeboden krijgen. Daadkracht en deskundigheid maakt Buro de Basis onderscheidend in 
zorg. 

 
De komende jaren wil Buro de Basis haar missie ‘onderscheidend in de zorg’ verder uitwerken. 
Eén van de manieren waarop Buro de Basis dit wil realiseren is door behandeling en begeleiding 
in te richten volgens zorgprogramma’s die gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten en professionele richtlijnen. Binnen deze zorgprogramma’s worden zorgpaden ingericht 
waardoor optimaal gebruik gemaakt wordt van het behandel- en begeleidingsaanbod. 

 
In dit document beschrijven we op hoofdlijnen 4 zorgprogramma’s die onderdeel uitmaken van 
het behandelaanbod van Buro de Basis. Dit zijn: 

          autisme spectrumstoornissen; 
          angst en dwang; 
          depressie; 
          psychose. 

 
Deze 4 zorgprogramma’s hebben nauwe verbinding met 2 andere programma’s, namelijk een 
vroege interventie programma en het programma rehabilitatie en herstel. Het vroege interventie 
programma vormt onder andere het voorportaal van de 4 bovengenoemde zorgprogramma’s. 
Binnen dit programma worden activiteiten ontplooit waardoor cliënten in een vroeg stadium van 
de stoornis in zorg komen en een ongunstige beloop van de stoornis vroegtijdig ombuigen. 
Het programma rehabilitatie en herstel omvat het zorgaanbod dat flankerend is aan de 4 
zorgprogramma’s en is vooral gericht op herstel en behoud van sociale participatie. 

 
Beschrijving van het vroege interventie programma en het rehabilitatieprogramma vallen buiten 
de scope van dit document, maar zijn evenwel belangrijke onderdelen van Buro de Basis. 

 
Hoe en waarom zorgprogramma’s en zorgpaden? 
Door het verbeteren van de zorgprocessen en de zorglogistiek geeft Buro de Basis een impuls aan 
kwaliteitsverbetering en een efficiënte manier van werken. Introductie van zorgprogramma’s 
betekent een verbetering van de kwaliteit doordat de meest recente richtlijnen gebruikt worden 
bij de behandeling. Werken met zorgpaden betekent dat de zorglogistiek geoptimaliseerd wordt 
en de zorg voorspelbaarder en planbaarder is. Dat is belangrijk omdat in 2015 de overstap naar 
prestatiebekostiging wordt gemaakt. Kwaliteitsprocessen rondom zorgpaden worden geborgd 
door een continu verbetertraject binnen normelementen van de NIAZ. 

 
Zorgprogramma’s dienen meerdere doelen en spelen op verschillende niveaus in de organisatie 
een rol: 

 Het zorgprogramma als theoretische constructie, de denkoefening waarbij uitgaande de 
hulpvraag van de patiënt wordt beschreven wat (interventies) men wanneer (stadium 
van de stoornis) waarom (de evidentie) door wie, en op welke wijze als hulp wenst aan 
te bieden. Met als kernbegrippen: kwaliteit (wetenschappelijke evidentie), integratie en 
samenhang. 

 Het zorgprogramma als onderhandelingskader voor het individuele zorgplan, het kader 
waarlangs met patiënt en familie wordt gekeken uit welke specifieke onderdelen het 
individuele zorgplan dient te bestaan.
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 Het zorgprogramma als richtsnoer voor organisatie en financiering, de basis voor 
toewijzing van menskracht en middelen. Hierbij gaat het over: wie doet wat tegen welke 
kosten? Toegespitst op kwaliteitsbeheer en efficiëntie. 

We hebben gepoogd deze aspecten op een integrale wijze te beschrijven. 
 
De doelstelling van de zorgprogramma ontwikkeling is: 

 
Bewuste keuzes maken die leiden tot het toepassen van (bewezen) effectieve 
behandelmethodes en het cliëntgericht organiseren van de zorgprocessen. 

 
Voordelen: 

          Zorgprogramma’s bieden uniformiteit in behandeling en gerichte sturing op de 
organisatie van het zorgproces. 

          De koppeling van ROM aan zorgprogramma’s geeft inzicht in de doelmatigheid van 
behandelingen en biedt informatie om de behandeling zo nodig bij te sturen. 

 De koppeling met DBC’s en kostprijzen maakt het tevens mogelijk grip te krijgen op de 
financiële prestaties van zorgprogramma’s. 

          Het werken met zorgprogramma’s maakt uiteindelijk de zorg makkelijker logistiek (en 
met ICT) te ondersteunen en biedt mogelijkheden tot capaciteitsplanning. 

          Zorgpaden geven een garantie voor continuïteit en coördinatie van zorg. Dit is belangrijk 
in de transitie naar het jeugdomein, waarbij ‘één kind, één plan , één regisseur’ binnen 
kwaliteitsgerichte en toetsbare zorg het uitgangspunt is. 

 
Uniforme taal 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de zorgprogramma-ontwikkeling is eenheid 
van taal. Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen vanuit een eenduidig begrippen- en 
definitiekader met elkaar communiceren. Hiermee wordt de werkwijze overdraagbaar en kunnen 
professionals elkaar gemakkelijker vervangen. Voor de kernbegrippen hanteren we volgende 
definities. 

 
          Zorgprogramma 
Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. Het 
beschrijft welk hulpaanbod in de organisatie beschikbaar moet zijn en door wie dat geleverd kan 
worden. De kern van een zorgprogramma wordt gevormd door een vastgestelde set van 
zorgpaden. De scope van een zorgprogramma gaat verder dan zorg op het gebied van 
psychische gezondheid (cure). Er is ook aandacht voor het systeem en ondersteuning op 
meerdere levensgebieden (o.a. sociale contacten, inkomen, wonen, opleiding, werk, etc.). 

 
          Zorgpad 
Een zorgpad is een samengesteld zorgarrangement voor een cliëntengroep. In een zorgpad is 
vastgelegd welke activiteiten ten behoeve van een specifieke cliëntengroep, door de 
verschillende professionals, worden gepland, worden uitgevoerd en op een systematische 
manier worden geëvalueerd. Het gaat met andere woorden om een logistieke ordening van 
interventies voor een gespecificeerde cliëntengroep. 

 
          Module 
Een module bestaat uit een samenhangende bundeling van verschillende activiteiten en is een 
als zodanig herkenbaar en in tijd en omvang begrensd. Een behandelmodule is een onderdeel 
van een zorgpad. Modules zijn afgeleid van richtlijnen en zo veel als mogelijk evidence based 
(bijvoorbeeld de module oudertraining, module CGT).
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Zorgprogramma Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) 

 
Inleiding 
Dit zorgprogramma richt zich op jonge mensen met beperkingen in sociale en communicatieve 
vaardigheden ten gevolge Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). De scope van het 
zorgprogramma varieert van cliënten met een ernstige stoornis in het sociaal affectieve contact 
tot aan cognitief vaardige, intelligente patiënten met alleen een defect in het sociaal affectieve 
contact. De aard en ernst waarin ASS zich manifesteert wisselt per individu maar ook bij 
hetzelfde individu op verschillende tijdstippen in zijn leven. Centraal bij ASS staan stoornissen in 
het sociale contact, de communicatie en imaginatie evenals een rigide gedragsorganisatie. 

 
Doelgroep 
Het zorgprogramma Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) richt zich op cliënten met één van 
volgende pervasieve ontwikkelingsstoornissen (met DSM-IV-TR classificatie 299.80): 

•Autistische stoornis 
•Asperger syndroom 
•PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) 

 
ASS werd in eerdere epidemiologische studies gevonden in ongeveer 2-5 op de 10.000 
kinderen. De richtlijnen van het Trimbos-instituut en de Gezondheidsraad (2009) gaan er vanuit 
dat 1% van de Nederlandse bevolking aan een ASS lijdt. Zij sluiten zich hierbij in grote lijnen 
aan bij het onderzoek van Baird et al. (2006), dat op 1.16% uitkomt. 

 
Screening en diagnostiek 
Gestreefd wordt om in een vroeg stadium van de aandoening de juiste diagnose te stellen. Dit 
betekent veelal dat de het diagnostisch onderzoek bij voorkeur al op jonge leeftijd bij kinderen 
dient plaats te vinden. 

 
De volgende procedure gevolgd voor de diagnostiek. 
1.  In eerste instantie wordt een klachtenanalyse gemaakt. Er wordt informatie verzameld over 

de ontwikkeling en de aard van de problemen. Als het een kind betreft vindt een 
gesprek(ken) met ouders plaats, aangevuld met observatie van het kind in een 
gestandaardiseerd spelcontact/gesprek. In deze eerste diagnostische fase wordt eveneens 
informatie van derden (leerkrachten en dergelijke) verzameld. 

2.  In de volgende diagnostische fase wordt gekeken naar de actuele problematiek. De centrale 
vraag is hoe functioneert het kind op dit moment. De diagnostische onderzoeken bestaan 
uit: 

a.  Psychologisch onderzoek bestaande uit intelligentieonderzoek, neuropsychologisch 
onderzoek en sociaal emotioneel onderzoek. Bij de psychologische onderzoeken wordt 
gebruik gemaakt van TOM test, vertelplaten en vragenlijsten zoals ZALC, NPV-J, EQ, 
AQ, SQ. 

b.  gestandaardiseerde vragenlijsten voor de omgeving: CBCL/TRF, SEV, VISK en BRIEF 
c.  Observatie in natuurlijke omgeving (thuis of op school) 

Bij a. en b. wordt op onderdelen gebruik gemaakt van Autitouch, waarbij kinderen op 
speelse wijze test maken op computertafels met een ingebouwd touchscreen. 

3.  In de laatste diagnostische fase wordt de diagnose volgens DSM criteria bepaald. Volgens de 
DSM criteria wordt voor een diagnose binnen het spectrum van autisme spectrum 
stoornissen gekeken naar: 
(1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie 
(2) repetitief gedrag en specifieke interesses 

 
Naast de beschreven procedure is bij de diagnostiek van ASS ook aandacht voor de differentiaal 
diagnose buiten het spectrum. Het gaat hier om taalontwikkelingsstoornis, mentale retardatie, 
zintuiglijke defecten, reactieve hechtingsstoornis, Obsessief-compulsieve stoornis (OCD), 
schizofrenie en de schizoïde persoonlijkheidsstoornis.
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Voor het classificeren van een ASS is het van belang de individuele sterkten en zwakten van het 
kind en diens systeem in kaart wordt gebracht. Dit levert aanknopingspunten op voor de vorm 
van begeleiding of behandeling die het best aansluit bij de specifieke behoeften van het kind en 
diens directe omgeving. Kinderen met ASS verschillen veel van elkaar. Het is daarom van 
belang om de uiteindelijke diagnose te beschouwen als een combinatie van: 

          Het kader waarbinnen het gedrag van een kind past (de classificatie); 
          De individuele sterke en zwakke kanten. 

Op basis van deze combinatie kan zorg optimaal worden geboden. 
 
De behandeling binnen het zorgprogramma 
Patiënten met ASS hebben meestal levenslang hulpverlening en speciale, kostbare 
voorzieningen voor onderwijs, arbeid en wonen nodig. Dit gegeven stelt hoge eisen aan de 
samenwerking, afstemming en toerusting van de betrokken hulpverleners en voorzieningen. 

 
Behandeling van ASS bestaat in de basis uit een combinatie van inzichtgevende gesprekken 
(psycho-educatie), sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie 
(met name voor bijkomende klachten). Afhankelijk van het zorgpad wordt een combinatie van 
behandelmodules aangeboden (zie stroomschema), waarbij methodiek en intensiteit van de 
modules variëren. 

 
De zorgpaden zijn ingedeeld op basis onderstaande niveau’s met bij bijbehorende 
cliëntvignetten: 

 Niveau 1 (deelname aan regulier onderwijs): tekorten en moeite met sociale interacties, 
a-typische of mislukte reacties op toenadering van anderen 

          Niveau 2 (met rugzak): duidelijke tekorten, sociale beperkingen zijn zichtbaar 
 Niveau 3 (speciaal onderwijs): ernstige tekorten en beperkingen, beperkingen in 

functioneren in alle gebieden, individueel programma. 
 
Het zorgpad dat past bij niveau 1 is het minst intensief. De kern van dit zorgpad is individuele 
behandeling van stoornissen in de informatieverwerking. Bij de zorgpaden op niveau 2 en 3 
wordt ook het systeem betrokken in de behandeling. Bij zorgpad op niveau 2 krijgen ouders 
inzichtgevende gesprekken en begeleiding. Bij zorgpad op niveau 3 is dit meer in de vorm van 
training (interactie- en probleemoplossende vaardigheden) en zonodig systeemtherapie. 

 
Aanvullend op de kernmodules zijn specifieke therapieën mogelijk. Tot deze aanvullende 
modules behoren: 

          drama therapie 
          speltherapie 
          lichaamsgerichte therapie 
          mindfullness 

 
 
Evaluatie 
De evaluatie van de behandeling bestaat uit een ROM meting en een evaluatiegesprek tussen 
behandelaar en patiënt. Daarnaast vindt een periodieke behandelplanbespreking plaats. Op 
grond hiervan worden afspraken over het vervolg of afsluiting van de behandeling gemaakt. Of 
er sprake is van voldoende effect is aan de behandelaar om te beoordelen, in samenspraak met 
de patiënt. 

 
Afsluiten van de behandeling 
Bij onvolledig herstel blijft de patiënt in zorg als hiermee verergering van de klachten en/of 
beperkingen kan worden voorkomen. De focus ligt dan vooral op hoe het leven van de patiënt 
met deze symptomen zo draaglijk mogelijk kan worden gemaakt.
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Wanneer de patiënt hersteld is, wordt deze terugverwezen naar de huisarts. Een 
terugvalpreventieplan is vast onderdeel van de afronding van het behandeltraject. Buro de Basis 
is dan op consultatiebasis beschikbaar voor POH-GGZ of huisarts om zorg te bieden als 
nazorgtraject. 

 
Aanvullend op de huisartsenzorg met POH-GGZ kan cliënt modules uit het programma 
‘rehabilitatie en herstel’ voortzetten als dat nodig is. Daarmee is continuïteit van  begeleiding 
op verschillende levensgebieden gewaarborgd. 

 
 
Zorgprogramma Angst- en dwangstoornissen 

 
Inleiding 
Een angststoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische (ziekelijke) 
angst. Screening en behandeling van angststoornissen vinden plaats in de basis GGZ. Bij 
ernstiger angststoornissen is behandeling door de gespecialiseerde GGZ aangewezen. Er is dan 
sprake van ernstige interferentie met het sociale functioneren. Beschermende factoren en 
risicofactoren van het kind zelf en van de omgeving zijn van invloed op het al dan niet 
ontwikkelen van een angststoornis. 

 
Het zorgprogramma beschrijft de diagnostiek en poliklinische en ambulante behandeling 
waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond en is gebaseerd op de 
Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. 

 
Doelgroep 
Het zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor kinderen en adolescenten met een van de 
volgende, meest voorkomende, stoornissen: 

 
1.   Gegeneraliseerde Angststoornis 
Buitensporige angst en bezorgdheid over verschillende (vaak ogenschijnlijk nietige) thema’s. Er 
is sprake van eindeloos piekeren. Dit leidt vaak tot concentratieproblemen en slechte nachtrust. 
Er is veel behoefte aan geruststelling. 

 
2.   Separatieangststoornis 
Heftige angst bij een verwachte of actuele scheiding van de ouder(s) / verzorger(s). Deze angst 
uit zich vaak in lichamelijke klachten en symptomen. Schoolweigering en weigeren te slapen 
komen veelvuldig voor. 

 
3.   Paniekstoornis 
Heftige angst treedt onverwacht op in combinatie met de lichamelijke symptomen. De angst kan 
ook angst zijn om gek te worden of angst voor een catastrofe. Er is meestal sprake van angst 
voor het opnieuw optreden van een paniekaanval. 

 
4.   Specifieke Fobie 
Overdreven of onredelijke angst voor een bepaald object (spin) of situatie (hoogte). 
Confrontatie leidt tot intense angst of een paniekaanval. Er is sprake van een fobie als de angst 
interfereert met het dagelijks functioneren. 

 
5.   Selectief mutisme 
Consequent niet kunnen praten in specifieke sociale situaties waarin dit wel verwacht wordt. Het 
kind praat op school bijvoorbeeld niet, terwijl het thuis wel praat. Vaak wordt het voor het eerst 
opgemerkt bij aanvang van de basisschool. 

 
6.   Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) 
Dwanggedachten en dwanghandelingen, vaak gepaard gaand met vermijdingsgedrag om de 
dwanggedachten en dwanghandelingen te voorkomen. De dwanghandelingen en -gedachten zijn
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steeds terugkerende ideeën, impulsen of beelden die vaak als zinloos of verwerpelijk worden 
ervaren. Ze veroorzaken aanzienlijk leed en interfereren met het dagelijkse leven. 

 
Bij ernstige klachten verwijst Buro de Basis naar specialistische GGZ voor behandeling van OCD. 

 
7.   Posttraumatische stress-stoornis 
Schadelijke psychologische en sociale gevolgen van stressvolle en traumatische gebeurtenissen. 
Dit is ontstaan door b.v.: mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel), het getuige zijn van 
geweld in het gezin en/of traumatische verlies. Er is vaak sprake van meerdere vormen van 
traumatisering (zoals misbruik met emotionele verwaarlozing). 

 
Bij ernstige klachten verwijst Buro de Basis door naar specialistische GGZ voor 
traumabehandeling. 

 
Screening en diagnostiek 
De DSM-IV-TR classificatie komt tot stand tijdens de intakeprocedure en wordt door de 
psychiater of klinisch psycholoog vastgelegd. In het zorgprogramma wordt uitgebreid ingegaan 
op criteria voor classificatie en de ernst. Bij de diagnostiek wordt een combinatie aanbevolen van 
een klinisch-diagnostisch interview, dat afgenomen wordt bij zowel het kind als de ouders, en 
psychometrisch goed onderbouwde vragenlijsten. Er dient rekening gehouden te worden met co-
morbiditeit (depressie, gedragsstoornissen of schoolweigering). De diagnose wordt 
doorgaans gesteld door een psychiater of klinisch psycholoog. 

 
In dit zorgprogramma ligt de focus op matig tot ernstige angststoornissen, zoals beschreven 
hierboven wordt onder genoemde stoornissen 1 t/m 7. 

 
De behandeling binnen het zorgprogramma 
De behandelaar de ouders en het kind maken in gezamenlijk overleg een keuze uit de 
beschikbare behandelmogelijkheden. Om die keuze goed te kunnen maken licht de behandelaar 
het kind en de ouders eerst voor over de verschillende behandelmogelijkheden en de bewezen 
effectiviteit van de mogelijke psychologische behandeling, farmacotherapie of een combinatie 
van beide. Psychologische behandeling blijkt voor de meeste kinderen, zowel op korte als lange 
termijn effectief. Psychofarmaca dient ingezet te worden als psychologische behandeling niet of 
onvoldoende werkzaam is. 

 
Het stepped care principe komt tot uiting in zorgpaden, waarbij de indeling in ‘matig’ , matig- 
ernstig’ of ‘ernstig’ mogelijk is. Op geleide van de ernst van de stoornis zal een zorgpad worden 
geïndiceerd met meerdere interventies en behandelvormen, die zowel in intensiteit als in duur 
toenemen naarmate de stoornis en de daarbij horende onderhoudende factoren ernstiger 
worden. 

 
Evaluatie 
De evaluatie van de behandeling bestaat uit een ROM meting en een evaluatiegesprek tussen 
behandelaar het kind en de ouders. Daarnaast zal een periodieke behandelplanbespreking 
plaatsvinden. Op grond hiervan worden afspraken over het vervolg of afsluiting van de 
behandeling gemaakt. Of er sprake is van voldoende effect is aan de behandelaar om te 
beoordelen, in samenspraak met het kind en de ouders. 

 
Afsluiten van de behandeling 
Wanneer het kind hersteld is, wordt deze terugverwezen naar de huisarts. Bij onvolledig herstel 
wordt het kind via de huisarts doorverwezen voor een second opinion. Huisarts kan desgewenst 
geadviseerd worden over de vraagstelling voor second opinion.Terugvalpreventieplan wordt 
meegegeven en kan eventueel aan HA worden overgedragen door client.
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Zorgprogramma Depressieve Stoornissen 

 
Inleiding 
Screening en behandeling van lichte tot matige vormen van depressieve stoornissen vinden 
plaats in de basis generalistische GGZ. Bij ernstiger depressieve stoornissen is behandeling door 
de gespecialiseerde GGZ aangewezen. Er is dan sprake van ernstige interferentie met het 
sociale functioneren. De zorgpaden in dit zorgprogramma zijn opgebouwd volgens stepped-care 
principes. Dat wil zeggen dat de minst ingrijpende behandeling wordt als eerste interventie 
ingezet.  

 
Doelgroep 
Het zorgprogramma beschrijft de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met 
milde of ernstige depressieve stoornissen. Het zorgprogramma beschrijft psychiatrische 
behandelingen waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond en is 
gebaseerd op de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en het landelijk basisprogramma 
depressie. 

 
Een depressie wordt bij kinderen en jongeren vaak niet of laat herkend. Kinderen vertonen vaak 
nog niet het depressieve gedrag zoals bij volwassenen, maar zijn makkelijk van hun stuk te 
brengen. Bij hen gaat een depressie vaak samen met leer- en gedragsproblemen en hebben ze 
vaak een negatief zelfbeeld. 

 
Screening en diagnostiek 
De DSM-IV-TR classificatie komt tot stand tijdens de intakeprocedure en wordt door de 
psychiater vastgelegd. In het zorgprogramma wordt uitgebreid ingegaan op criteria voor 
classificatie, de ernst en duur en beloopvormen. De gegevens benodigd voor de classificatie zijn 
afkomstig van anamnese, heteroanamnese, observatie van de huidige stemmingsepisode en van 
informatie over het voorafgaande ziektebeloop. De diagnose wordt doorgaans gesteld door een 
psychiater. 

 
De ernst van depressie wordt bepaald door: 

          De mate waarin symptomen in significante mate lijden veroorzaken; 
          De mate van beperking in het sociaal en maatschappelijk functioneren; 
          Het voorkomen van psychotische symptomen en/of suïcidaliteit; 
          De hoeveelheid symptomen. 

 
In dit zorgprogramma ligt de focus op de (matig) ernstig depressieve episode, beschreven 
worden: 

            Behandeling van de depressieve stoornis, eerste episode; 
            Behandeling van de recidiverende depressieve stoornis; 
            Behandeling van de depressieve stoornis met seizoensgebonden patroon; 
            Behandeling van postnatale depressie; 
            Terugvalpreventie. 

 
De behandeling binnen het zorgprogramma 
De behandelaar, de patiënt en diens ouders maken in gezamenlijk overleg een keuze uit de 
beschikbare behandelmogelijkheden. Om die keuze goed te kunnen maken licht de behandelaar 
het kind en de ouders eerst voor over de verschillende behandelmogelijkheden en de bewezen 
effectiviteit van de mogelijke farmacotherapie, psychotherapeutische behandeling of een 
combinatie van beide. Farmacotherapie dient bij voorkeur gecombineerd te worden met 
psychotherapie en/of psycho-educatie. Bij uitzondering is medicatie de enige vorm van 
behandeling.
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Evaluatie 
De evaluatie van de behandeling bestaat uit een ROM meting en een evaluatiegesprek tussen 
behandelaar, het kind en diens ouders. Daarnaast vindt een periodieke behandelplanbespreking 
plaats. Op grond hiervan worden afspraken over het vervolg of afsluiting van de behandeling 
gemaakt. Of er sprake is van voldoende effect is aan de behandelaar om te beoordelen, in 
samenspraak met het kind en de ouders. 

 
Afsluiten van de behandeling 
Wanneer het kind hersteld is, wordt deze terugverwezen naar de huisarts. Bij onvolledig herstel 
blijft het kind in zorg als hiermee verergering van de klachten en/of beperkingen kan worden 
voorkomen. De focus ligt dan vooral op hoe het leven van het kind met deze symptomen zo 
draaglijk mogelijk kan worden gemaakt. Terugvalpreventieplan wordt doorbesproken met ouders, 
client en kan op vraag worden overgedragen aan de huisarts. 

 
 
 
 
Zorgprogramma Psychotische Stoornissen 

 
Inleiding 
Een psychose treft mensen meestal op jongere leeftijd. De eerste tekenen zijn het stagneren 
van de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Leerprestaties lopen terug, men zondert zich meer 
af of forceert zichzelf tot sociaal gedrag (al dan niet met alcohol en cannabis) Zonder hulp is de 
kans op transitie naar een blijvende aandoening groot, waarbij niet alleen de psychotische 
symptomen maar ook sociale handicaps een ongunstig uitzicht bieden. 

 
Het zorgprogramma psychose van Buro de Basis is erop gericht om zowel de psychotische 
symptomen als de sociale handicaps in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen. 
Daarom wordt zorgprogramma Psychose wordt in nauwe samenhang geboden met het ‘vroege 
interventie ‘ programma en het programma ‘rehabilitatie en herstel’. 

 
Doelgroep 
Het zorgprogamma psychose richt zich met name op cliënten waarbij : 

a.  een ernstig vermoeden bestaat op denk- en waarnemingstoornissen in het psychotische 
spectrum zonder dat deze - bij aanvang - noodzakelijkerwijs volledig te classificeren zijn 
binnen de DSM/ICD classificatiesystemen. Gaande de behandeling zal duidelijkheid 
ontstaan over de uiteindelijke diagnose en zal een groot deel van de patiënten vallen 
binnen de DSM hoofdgroep 

          schizofrenie en schizofreniforme stoornissen (295.-); 
          affectieve stoornissen (296.-) 
          andere psychotische stoornissen (297.-;298,-;293.-) 
          drugsgerelateerde stoornissen (292.-;) 

b.  de cliënt zelf en/of zijn directe leefomgeving (over-)last ervaart of sprake is van een 
verminderd sociaal functioneren (GAF min 10 punten, de zgn. 'knik' in de levenslijn). 

 
Begeleidende klachten in de vorm van depressie, angst of stoornissen uit het autismespectrum 
komen regelmatig voor.  Bij diagnostiek en behandeling van psychotische stoornissen wordt 
rekening gehouden met comorbide aandoeningen. Indien nodig kan de cliënt gebruik maken van 
modules uit een ander zorgprogramma als aanvulling op de behandeling binnen zorgprogramma 
psychose. 

 
Het merendeel van de doelgroep valt in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. Omdat dit de 
levensfase is waarin zowel identiteitsontwikkeling en de transitie van ouderlijk huis naar 
zelfstandig leven belangrijke ontwikkelingstaken zijn, is het van groot belang om naast 
behandeling van psychotische symptomen ruime aandacht te besteden aan leeftijdspecifieke 
hulpvragen en levensloopbegeleiding.
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De behandeling binnen het zorgprogramma 
Het zorgprogramma leunt op drie peilers: 

          gericht op sociale inclusie (modules ook voor familie en naastbetrokkenen) 
          leeftijdspecifiek (modules zijn afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase) 
          passend bij het stadium van de stoornis. (zorgpaden zijn volgens ’stepped care’ principes 

opgebouwd) 
 
Kernmodules in het zorgprogramma zijn : 

          farmacotherapie 
          cognitieve gedragstherapie 
          psycho-educatie (individueel) 
          terugvalpreventie 
          familie interventie (zowel individueel als in groepen mogelijk) 

Van iedere module zijn meerdere varianten beschikbaar zodat per zorgpad een steeds een 
intensievere module beschikbaar is . Indien op grond van de problematiek een specifieke 
methodiek en/of een hogere contactfrequentie nodig is, dan kan volgens stepped care principe 
de behandeling worden opgeschaald. 

 
Wanneer er nog geen harde psychotische symptomen aanwezig zijn, maar wel subklinische 
symptomen (ofwel ultra-hoog risico op psychose) dan is P-CGT geïndiceerd als interventie om 
de transitie naar een psychose te voorkomen of uit te stellen. P-CGT kan ook als losstaande 
interventie worden aangeboden aan cliënten die in behandeling zijn via huisartsenzorg met 
POH-GGZ. 

 
Aanvullend aan het zorgprogramma psychose zijn modules uit het programma ‘rehabilitatie en 
herstel’ beschikbaar. Deze modules zijn gericht op wonen, werken, leren, dagbesteding, 
gezonde leefstijl, etc. 

 
Evaluatie 
De evaluatie van de behandeling bestaat uit een ROM meting en een evaluatiegesprek tussen 
behandelaar en patiënt. Daarnaast vindt een periodieke behandelplanbespreking plaats. Op 
grond hiervan worden afspraken over het vervolg of afsluiting van de behandeling gemaakt. Of 
er sprake is van voldoende effect is aan de behandelaar om te beoordelen, in samenspraak met 
de patiënt. 

 
Afsluiten van de behandeling 
Om het einde van de begeleiding te markeren stellen we de volgende einddoelen: 

     een maximale ‘sociale inclusie‘ is bereikt: wonen, werken en inkomen, dagbesteding en 
relaties verlopen zoveel mogelijk volgens de wensen van patiënt; 

     de initiële symptomen zijn optimaal teruggedrongen en de daaruit voortvloeiende ‘last’ 
voor patiënt en omgeving is afgewend; 

  de verwerking van eventuele negatieve gevolgen van opname en eventuele separatie 
trauma is geslaagd; 

     de patiënt en de familie hebben kennis over de ziekte en kunnen daarmee omgaan (het 
stigma is hanteerbaar); 

  de patiënt kan dreigende terugval en/of suïcidegedachten onderkennen en weet hoe te 
handelen; 

     de patiënt kent zijn eventuele beperkingen en mogelijkheden en heeft deze geïntegreerd 
in zijn toekomstverwachtingen; 

     er is samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverleners; 
  lange termijn afspraken zijn gemaakt met patiënt en zijn familie over behandeling en 

begeleiding; 
Wanneer de patiënt hersteld is, wordt deze terugverwezen naar de huisarts. Bij onvolledig 
herstel blijft de patiënt in zorg als hiermee verergering van de klachten en/of beperkingen kan



PsyNovit 

Zorgprogramma’s Buro 
  

11/14   versie 1.0 

 

 

 
 
worden voorkomen. De focus ligt dan vooral op hoe het leven van de patiënt met deze 
symptomen zo draaglijk mogelijk kan worden gemaakt. Terugvalpreventieplan is vast 
onderdeel van afsluitprocedure en moet bij alle betrokken hulpverleners bekend zijn, 
ook bij begeleiding van beschermde woonvorm van client.  

 
 
Routine Outcome Monitoring (ROM) 
ROM is een methode om de resultaten van een behandeling vast te stellen door periodiek de 
aard en ernst van de klachten van patiënten te meten. Het doel van ROM is tweeledig. 
 Het eerste doel is het vaststellen van de aard en de ernst van de klachten bij aanmelding 

van de patiënt. 
          Het tweede en voornaamste doel van ROM is een beeld te krijgen van het beloop van de 

klachten over de tijd. Aan de hand van beloopgegevens kunnen we zicht krijgen op het 
effect van behandeling. 

 
Relevante uitkomsten van ROM worden gegenereerd op ondermeer de volgende gebieden: 
symptomen, functioneren, tevredenheid, kwaliteit van leven en welzijn. Daarnaast op 
clienttevredenheid middels het gebruik van de CQI om met name outcomes omtrent bejegening  
in de behandelsetting te kunnen beoordeling in gebruik van verbeteracties voor de instelling. 

 
Voor het uitvoeren van ROM is het van belang dat er gemeten wordt: 

          bij aanvang van het hulptraject (bij aanmelding/intake) 
          bij de start van de behandeling (indien meer dan 3 maanden na de aanmelding/intake) 
          tijdens de behandeling (minimaal 1x per jaar) 
          aan het einde. 
 

 
Aanbevolen wordt dat Buro 3o zich aansluit bij ROMCKAP. ROMCKAP is een 
samenwerkingsverband van kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen en academische centra 
met als doel de zorg aan kinderen met een psychiatrische stoornis te verbeteren. Dit gebeurt 
door te meten in welke mate en waardoor cliënten veranderen als ze in zorg komen. Hierdoor 
kan beter zichtbaar gemaakt worden wanneer veranderingen optreden tijdens de behandeling, 
bij welke cliënten en hoe de behandeling bijgestuurd kan worden. ROMCKAP is een 
samenwerkingsverband zonder commerciële doeleinden met als kerndoel de verbetering van de 
zorg voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis. De resultaten worden ten 
dienst gesteld van de gehele sector. Met ROMCKAP wordt aan ROM inhoud gegeven door de 
sector zelf; door de hulpverleners en experts van de GGZ. 

 
Doelen op gezamenlijk niveau zijn: 

• Nauwkeurige informatie verkrijgen op groepsniveau met betrekking tot karakteristieken 
van de ggz cliënten en hun systeem. 

• Zicht krijgen op de ontwikkeling en het psychisch welzijn van kinderen en jongeren met 
een stoornis. 

•     Relevante uitkomsten vergelijken van ggz-instellingen en specifieke 
behandelprogramma’s binnen deze instellingen. 

• Inzicht verwerven in cliënt- en behandelfactoren die van belang zijn voor de effectiviteit 
van behandelingen. 

•     Evidence-based werken stimuleren door kritisch reflecteren op het behandelproces. 
• Verbetering van behandelmethodes door gezamenlijke outcome research, zowel wat 

betreft doelmatigheid als effectiviteit. 
•     Verbetering van het gehanteerde instrumentarium, zowel generiek (alle cliënten) als voor 

specifieke stoornissen. 
• Terugkoppeling van onderzoeksresultaten ter verbetering van de zorg en het gebruiken 

van uitkomsten voor vergelijking onderling. 
 
Voor de ROM worden vragenlijsten gebruikt, zoals aangegeven door SBG (Stichting Benchmark 
GGZ). Met ROM wordt vastgesteld wat de aard en de ernst van de klachten is bij aanmelding 
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van de patiënt. Daarnaast wordt met ROM een beeld verkregen van het beloop van de klachten 
over de tijd. Aan de hand van beloopgegevens kunnen we zicht krijgen op het effect van 
behandeling.
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e-Health 
Met e-Health worden digitale mogelijkheden en internet in de zorg ingezet om de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken. Doel is voorkomen dat psychische problemen 
ontstaan of verergeren en meer zelfmanagement van de patiënt. In de meeste gevallen werkt 
een combinatie van online behandelen en face-to-face behandelen het best. De (kosten-) 
effectiviteit van verschillende online interventies voor onder andere depressie en 
angststoornissen zijn inmiddels bewezen effectief (Trimbos instituut). 
Op het gebied van e-Health richt Buro de Basis zich in eerste instantie op toepassingen voor 
diagnostiek en psycho-educatie. In samenwerking met Autitouch worden online toepassingen 
voor diagnostiek ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast wil Buro de Basis psycho-educatie 
online 
stimuleren. De toepassingsmogelijkheden moeten in de verdere uitwerking van de zorgpaden 
benoemd gaan worden. 

 
 
Samenwerking met regionale zorgaanbieders 
Voor de regionale zorgaanbieders wil Buro de Basis sparringpartner zijn door 
kleinschaligheid en flexibel, kleinschalig op elkaar afgestemd aanbod. 

 
Als erkende zorginstelling richt Buro30 zich op de basisgeneralistische GGZ en specialistische 
GGZ. Dit betekent dat voor zeer ernstige problematiek wordt doorverwezen naar de 
specialistische GGZ. In de regio zijn dat : 

          GGZ Reinier van Arkel: Herlaarhof en Centrum voor Adolescentenpsychiatrie 
          GGZ Oost Brabant 
          Dr. Leo Kannerhuis Brabant: Jongerenkliniek Riel 
          Dr. Leo Kannerhuis Doorwerth: SIBA 
          Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter 

 
Indien geen opname in de specialistische GGZ meer nodig is, biedt Buro de Basis binnen de 
regio de nazorg na klinische behandeling (in bijzonder bij ASS). 

 
Voor consultatie en eventuele aanvullende behandeling wordt samengewerkt met o.a.: 

          Dr. Leo Kannerhuis Brabant 
          Bureau Jeugdzorg Den Bosch 
          MEE Den Bosch 
          Centrum Jeugd en Gezin 
          Samenwerkingsverband De Meierij (advies en consultatieteam middelbare scholen) 
          Passage (basisscholen) 

 
Door de kleinschaligheid en flexibiliteit kan Buro de Basis snel inspelen op regionale 
ontwikkelingen en innovaties. Op dit vlak wil Buro de Basis een sparringpartner zijn voor de 
regionale instellingen en een bijdrage leveren aan innovatieve zorg. Buro de Basis werkt aan de 
volgende innovatieve projecten: 

          Digitale diagnostiek bij autisme. (in samenwerking met Autitouch) 
          Respijthuis . (in samenwerking met Het Wooninitiatief). 
          Begeleid leren (in samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis) 

De twee laatstgenoemde projecten zijn in de ontwerpfase. 
 
 
Gemiddelde behandelduur 
Contact met Buro de Basis kan variëren van enkele gesprekken (meestal als er 
uitsluitend een onderzoek gevraagd wordt) tot een behandeling van meerdere jaren. 

 
Op dit moment vindt binnen 3 weken na aanmelding een intake plaats. De behandeling start 
binnen 2 tot 3 weken daarna. Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de problematiek kan 
de behandeling kortdurend (dwz. binnen 1 jaar afgerond) of langer durend (meer dan 1 jaar) 
zijn.
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Bij de zorgprogramma depressie en zorgprogramma angst en dwang ligt het zwaartepunt op 
kortdurende behandelingen. 

 
Zorgprogramma ASS en zorgprogramma psychose bevatten vanwege de ernst van de 
problematiek langerdurende behandelingen. Opgemerkt moet worden dat deze 
zorgprogramma’s veelal in samenhang met programma ‘rehabilitatie en herstel’ worden 
geboden. Het betreft vaak levenslange aandoeningen, waarvoor een geïntegreerde behandeling 
en begeleiding op meerdere levensgebieden noodzakelijk is. Vaak gedurende meerdere jaren. In 
elk geval totdat de belangrijkste transities in de ontwikkeling van de cliënt voltooid zijn en er 
een stabiele en veilige situatie bereikt is. Daarom zijn de zorgprogramma’s zodanig ingericht 
dat ze aansluiten bij de levensloop van cliënten. 

 
 
Financiering van zorgprogramma’s 
De zorgprogramma’s kunnen niet alleen vanuit de ZVW of AWBZ gefinancierd worden. Vanuit de 
ZVW wordt diagnose, behandeling vanuit een extramurale of intramurale setting gegeven, 
aangevuld met begeleiding of somatische behandeling van bijvoorbeeld comorbiditeit of 
gedragsproblemen. AWBZ biedt ruimte voor levensloopbegeleiding en langerdurende 
behandelingen. 

 
Echter ook gemeentelijke voorzieningen en onderwijs spelen een belangrijke rol. Vanwege de 
overgang van behandeling GGZ Jeugd en begeleiding AWBZ GGZ jeugd tot 18 jaar naar de 
gemeentelijke voorzieningen per 1 januari 2015 wordt met Gemeente Den Bosch 
samengewerkt. 

 
 
Personele bezetting 
In totaal werken 20 hulpverleners bij Buro de Basis. Verdeling en specifieke deskundigheden 
zijn als volgt: 

 
          1 kinder- en jeugdpsychiater 
          1 klinisch psycholoog/ systeemtherapeut 
          1 GZ psycholoog (expertise infant/kind internaliserende problematiek en angst) 
          1 GZ psycholoog/psychotherapeut (EMDR practioner) 
          1 spel-creatieve therapie en craniosacraal 
          2 ontwikkelingspsychologen (één met expertise mindfullness) 
          4 orthopedagogen (expertise op gebied van leerstoornissen; autisme deskundigen) 
          2 HBO jeugd (één met master Sen autisme) 
          2 HBO-V (differentiatie GGZ) 
          5 HBO pedagogiek
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Slotwoord 
Met de keuze voor zorgprogramma’s wordt een essentiële stap gezet op weg naar centrale 
kaders. Er zijn uniforme zorgprogramma’s op hoofdlijnen ontwikkeld voor de behandeling van 
gespecificeerde cliëntgroepen op het gebied van autisme, stemmingsstoornissen, angst- en 
dwangstoornissen en psychotische stoornissen. Buro 3o hanteert daarmee een eenduidige taal 
en de methodiek voor de ontwikkeling van zorgprogramma’s. 

 
Bij de doorontwikkeling van de zorgprogramma’s zal rekening gehouden moeten worden met: 

1.  De uitwerking van de zorgprogramma’s in zorgpaden, modules en activiteiten. 
2.  Wat tot de kern van het aanbod moet behoren en wat aanvullende mogelijkheden zijn. 
3.  De continuïteit van het aanbod binnen en tussen afdelingen van Buro 3o (de programma 

overstijgende vraagstukken). 
4.  Het kennisniveau van alle hulpverleners die volgens de vastgestelde richtlijnen en 

protocollen (gaan) werken. 
5.  Het doorrekenen van de financiële consequenties van het werken volgens de 

zorgprogramma’s. 
 
 
In de loop van de ontwikkeling van de zorgprogramma’s wordt een aantal vervolgstappen gezet 
om de zorgprogramma’s die vanuit de inhoud zijn ontwikkeld te borgen in de organisatie van 
Buro 3o. Het gaat hier om het borgen van de primaire- en ondersteunende processen in de 
systemen en het borgen van de (veranderde) werkwijzen in de teams. Het doel is om grip te 
krijgen op de afstemming tussen de inhoudelijke- en bedrijfsmatige processen. 

 
Omdat de zorg voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn zorgprogramma’s voortdurend 
in ontwikkeling. Het zal daarom periodiek geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Er zal dus 
regelmatig gewerkt moeten worden aan het actualiseren van de zorgprogramma’s en de wijze 
waarop hiermee gewerkt wordt. 

 
 

***** 


