Uitnodiging

Helpt de ggz?
Informatiebijeenkomst
ijeenkomst op 15 juli 2010 over het meten van
het effect van een ggz-behandeling.
ggz
Speciaal voor cliënten,
verwanten, cliënten-- en familieraden & ervaringsdeskundigen.
ervaringsdeskundigen
Meten is weten: het effect van de behandeling
Jaarlijks doen bijna een miljoen nederlanders voor korte of langere tijd beroep op de ggz. Het is
de kunst ervoor te zorgen dat elke iedereen de juiste behandeling krijgt. Maar wat
w werkt het best
voor wie? De komende jaren gaan ggz-instellingen
ggz
daarom voortvarend
tvarend aan de slag met het
meten van de effecten van de behandeling
ehandeling door middel van ‘ROM’:: routine outcome monitoring.
Aan het begin, tijdens en na de behandeling vult de cliënt een vragenlijst in. Het is logisch dat
cliënten en betrokkenen hierover eerst goed geïnformeerd moeten worden.
Is ROM een vijf-trapsraket
apsraket naar goede behandeling?
• De cliënt: ’Ga ik er op vooruit?
• De behandelaar: ‘Zit ik samen met de cliënt op het goede spoor?’
• De ggz-instelling:
instelling: ‘Welke behandeling heeft de beste resultaten?’
• De zorgverzekeraar:
zekeraar: ‘Wordt het ggz-budget
ggz
goed besteed?’
• VWS: ‘Is de ggz een goede investering?’
Wat zijn de verwachtingen?
GGZ Nederland verwacht dat ROM de meerwaarde van de ggz beter in beeld gaat brengen.
brengen
De koepel van cliëntenraden, LOC - Zeggenschap in zorg, en de koepel van cliëntencliënten en
familieorganisaties in de ggz, het Landelijk Platform GGz, vinden het belangrijk dat cliënten
meer inzicht krijgen in het verloop van de behandeling.
behandeling Datt maakt het mogelijk om tussentijds
de behandeling bij te sturen of over
ov te stappen naar een andere behandelaar of behandeling.
behandeling
Nog vragen?
Natuurlijk, want wat wordt er straks precies gemeten? Zijn cliënten écht beter af met ROM?
ROM
En wat doen ‘ze’
ze’ met de gegevens? Voor het beantwoorden van deze en andere vragen
organiseren het LPGGz, LOC-zeggenschap
zeggenschap in zorg en GGZ Nederland op 15 juli 2010
20 een
informatiebijeenkomst.

Toegang
Locatie
Datum en tijd
Aanmelding
Informatie
Reiskosten

Gratis
Amersfoort GGZ Nederland - Piet Mondriaanlaan 50/52
De
e Piet Mondriaanlaan ligt aan de achterzijde van het NS Station Amersfoo
Amersfoort.
15 juli van 10.00 tot 15.00 uur
Ina Wallenburg van GGZ
GG Nederland: iwallenburg@ggznederland.nl
met
et vermelding van naam, contactgegevens en evt. ggz-instelling en plaats.
Steven Makkink - LPGGz - s.makkink@platformggz.nl - 06-26170178
Elsbeth Reitsma - GGZ Nederland - inforom@ggznederland.nl - 06-10921514
10921514
Als reiskosten
kosten een drempel zijn voor deelname dan kunnen deze vergoed worden.
Graag kenbaar maken bij aanmelding.

