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Oordeel Erkenningscommissie good practices langdurige ggz

Geachte interventie-eigenaar,
De door u ingediende interventie Crisiskaart is besproken in de commissievergadering van 29
oktober j.l. Met genoegen kan ik u melden dat het oordeel van de commissie over de Crisiskaart
unaniem positief was en dat de interventie dan ook is erkend. De commissie is van mening dat de
beschrijving van de interventie op alle onderdelen helder is.
Er zijn vier niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen: niveau 1 (goed
onderbouwd), niveau 2 (eerste aanwijzingen voor effectiviteit), niveau 3 (goede aanwijzingen voor
effectiviteit), niveau 4 (sterke aanwijzingen voor effectiviteit). Het oordeel van de commissie over
de Crisiskaart is dat er goede aanwijzingen zijn voor effectiviteit. De interventie is dus erkend op
niveau 3.
De definitieve beschrijving van de Crisiskaart zal worden opgenomen in de databank Good
practices in de langdurige ggz met vermelding van het eindoordeel van de commissie. De databank
zal te vinden zijn op de website van het Trimbos-instituut en in de digitale kwaliteitsbibliotheek van
het Kwaliteitsinstituut. Bij de effectief bevonden interventies die tevens zijn opgenomen in de
multidisciplinaire richtlijnen, wordt aangegeven hoe de verschillende niveaus van beoordeling zich
tot elkaar verhouden.
Voor de volledigheid wil ik u nog op de volgende punten wijzen.
•

Een erkenning is niet voor altijd. De interventies worden na vijf jaar opnieuw beoordeeld.
Uitgangspunt hierbij is dat een interventie een ontwikkelingsproces doormaakt en dat ook de
context veranderlijk is. Het secretariaat van de erkenningscommissie neemt voor de
herbeoordeling contact op met de indieners van de vorige keer. Een interventie die opnieuw
wordt beoordeeld, wordt op dezelfde manier beoordeeld als een interventie die nog niet eerder
beoordeeld is. Met andere woorden: een interventie kan een hogere beoordeling krijgen, maar
ook een lagere.

	
  	
  
	
  	
  
	
  

	
  
	
  

•

Interventies kunnen op initiatief van de eigenaar al voor de afloop van de uiterlijke
geldigheidsduur opnieuw worden ingediend. Dit is een mogelijkheid voor interventies die een
snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt en/of voor interventies die niet zijn erkend. Ook het
Trimbos-instituut kan (zo mogelijk op verzoek van de erkenningscommissie) een initiatief
nemen tot een vroegtijdige herbeoordeling. Indien van een interventie nieuw onderzoek
beschikbaar is, waaruit blijkt dat de interventie niet effectief zou zijn terwijl deze wel erkend is
op dat niveau (of omgekeerd waaruit blijkt dat een interventie effectief is, terwijl die niet erkend
is), zal de interventie bijvoorbeeld eerder voor herbeoordeling ingediend worden. De nieuwe
informatie moet wel gebaseerd zijn op minimaal twee afzonderlijke studies.

Mocht er bezwaar zijn tegen het oordeel van de commissie, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen
het besluit. Het bezwaarschrift zal dan worden behandeld door een ad hoc in te stellen
bezwaarcommissie vanuit de adviescommissie. Deze adviescommissie zal in 2015 worden
samengesteld.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Dick C. Kaasjager, arts
Voorzitter erkenningscommissie langdurige ggz

