Programma van Eisen (website-versie)
Algemeen
Dit document maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst voor de zorgfunctie GGZ en opvoedhulp aan
jeugdigen die blind of slechtziend zijn. In dit document zijn afspraken vastgelegd tussen de VNG en de
aanbieder(s). Het gaat hierbij om bindende afspraken tussen VNG en de aanbieder(s) die gelden gedurende de
looptijd van de raamovereenkomst. Het eerste deel betreft de afspraken die gelden voor alle aanbieders,
ongeacht de functie waarvoor met hen een landelijke raamovereenkomst is afgesloten. Het tweede deel bevat
afspraken die betrekking hebben op de specifieke functie. In het derde deel is aanbieder specifieke informatie
over de zorgvraag en de functie opgenomen. Daarin wordt onder meer een inhoudelijke omschrijving opgenomen
van de aard van de problematiek van het kind en de daarbij te leveren behandeling. Deze laatste twee delen
worden in de onderhandelings- en gunningsfase uitgewerkt, maar de thema’s zijn al wel weergegeven.
Over de uitvoering van deze afspraken vindt twee maal per jaar periodiek overleg plaats, in april/mei en
september/oktober.
De VNG en de aanbieder(s) komen de volgende afspraken overeen:
Deel 1: Afspraken die gelden voor alle aanbieders:
Kennis- en vakontwikkeling en vervullen van een voortrekkersrol: Aanbieders waarmee een
raamovereenkomst is gesloten zorgen voor kennis- en vakontwikkeling. Die komt allereerst ten goede
aan hun personeel en aan de jeugdigen die zij behandelen. Door deze kennis- en vakontwikkeling
vervullen aanbieders ook een voortrekkersrol richting het bredere jeugdhulpveld. Die voortrekkersrol
blijkt concreet uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, het delen van kennis, van ontwikkelde
praktijken, en uit het beschikbaar zijn voor lokale en regionale consultatievragen.
-

Effectiviteit van interventies: Aanbieders gebruiken interventies die wetenschappelijk zijn getoetst op
effectiviteit, of zorgen ervoor dat interventies wetenschappelijk worden getoetst zodat deze interventies
evidence based beschikbaar komen.

-

Bijdragen aan regionalisering van de jeugdhulp: Aanbieders waarmee een raamovereenkomst is
gesloten kijken bij verwijzing altijd eerst of de cliënt de specialistische jeugdhulp behoeft. De jeugdhulp in
de raamovereenkomst beperkt zich tot hulp waar geen regionaal alternatief voor is, vanwege de zwaarte
van de problematiek of omdat de gecontracteerde functie regionaal niet beschikbaar is.

-

Verkorting van de duur van intramurale zorg: Aanbieders streven, indien mogelijk, naar verkorting
van de duur van intramurale zorg, zeker wanneer de gemiddelde duur nu meer dan een jaar is.

-

Wachttijden. Aanbieders houden zicht op de situatie dat, voor de jeugdhulp die onder deze
raamovereenkomst valt, onaanvaardbaar lange wachttijden ontstaan. Aanbieders zijn bereid cliënten
over te dragen naar een andere aanbieder als zij daar ook met hun zorgvraag terecht kunnen. Wanneer
wachtlijsten dreigen te ontstaan wordt ook de landelijke coördinatie van de VNG ingelicht. Als er
wachttijden voorkomen, bieden Aanbieders passende overbruggingszorg of treden ze in overleg met de
gemeente om die passende zorg te bieden.

-

Op- en afschalen van hulp: Bij start van de jeugdhulp wordt het perspectief bepaald, in samenspraak
met de jongere en de gezagsdrager(s). Ook wordt noodzakelijke vervolghulp na afloop van het traject
bepaald, in samenspraak met de door gemeente georganiseerde eerste lijn of de verwijzer. De VNG
zorgt voor contactpersonen van de door de gemeente georganiseerde eerste lijn. Bij trajecten die langer
lopen dan een half jaar is in ieder geval elk half jaar contact tussen de aanbieder en de door de
gemeente georganiseerde eerste lijn.

-

Betrekken van cliënten: De Jeugdhulpaanbieder betrekt haar cliënten bij de evaluatie van de
behandelwijzen. Zij voert onderzoeken uit waarbij patiënten en/of hun vertegenwoordigers zijn
betrokken, dat leidt tot optimalisatie van de functie voor wat betreft patiëntenzorg en/of onderzoek en/of
kennisoverdracht.

-

Betrekken van het systeem van de jeugdige: De Jeugdhulpaanbieder betrekt altijd het systeem (zoals
ouders, school) van de jeugdige bij de behandeling van de jeugdige.

-

Doorbreken van de keten van achtereenvolgende derdelijns zorg. Als derdelijns zorg goed
functioneert, is het een tijdelijke inzet van noodzakelijke specialistische zorg met als doel dat de jeugdige
weer terugkeert in het gezin en op school of al dan niet in combinatie met beperkte hulp ter
ondersteuning bij de participatie. Voorkomen moet worden dat een keten van derdelijns zorg ontstaat die
naar elkaar doorverwijst, tenzij nadrukkelijk in het belang van de behandeling van de jeugdige.
Gemeenten zullen hier als opdrachtgever op sturen. De aanbieder is beschikbaar om met de VNG na te
denken over duurzame inrichting van sectoroverstijgende derdelijns zorg voor jeugd.

-

Visitatie: Iedere aanbieder die een Raamovereenkomst heeft, visiteert jaarlijks een door de VNG
aangewezen andere aanbieder die een Raamovereenkomst heeft, en rapporteert daarover jaarlijks voor
1 oktober bij de VNG. Bij de visitatie wordt getoetst of de onderdelen uit het programma van eisen in de
praktijk worden toegepast.

-

Positief leef- en leerklimaat: in geval van een functie met verblijf geldt dat de aanbieder kan aantonen
dat er voor de functie sprake is van een positief leef- en leerklimaat.

Deel 2: Afspraken die gelden per functie
-

-

-

-

Afspraken over de gemiddelde behandelduur:
Uitgangspunt is: “kort waar mogelijk, lang waar nodig”. (Ouders van) kinderen met een visuele en/of
meervoudige beperking hebben veelal een, soms lang, traject van hulpverleningsvormen doorlopen met
wisselende ervaringen en resultaten, alvorens zij de weg naar de Specialistische GGZ van Bartiméus
hebben gevonden. Dit betekent dat bij aanvang van het behandelcontact ook veelal het thema van
vertrouwen c.q. wantrouwen in de hulpverlener/behandelaar een rol speelt. Het realiseren van een
vertrouwensrelatie met kind en ouders/verzorgers is derhalve voorwaarde voor een succesvolle
behandeling. Behandeling wordt niet (dag)klinisch, maar ambulant aangeboden. Het ontbreken van
(dag)klinische (inclusief crisisopname) Specialistische Jeugd-GGZ voor kinderen met een visuele of
meervoudige beperking betekent dat tot een uiterste gepoogd wordt de jeugdige de behandeling binnen
de ambulante setting te geven, omdat het alternatief betekent een opname in een reguliere SGGZinstelling (die dus niet de beschikking heeft over specifieke deskundigheid van de comorbide visuele of
meervoudige beperking). Dit betekent dat de ambulante zorg een behandelduur kent van minimaal drie
maanden tot enkele jaren (in uitzonderlijke gevallen doorgaand tot de overgang naar de
volwassenenzorg). Gemiddelde behandelduur is 2-3 jaar. Indien de hulpvraag en –behoefte echter de
mogelijkheden van de ambulante zorgmogelijkheden overschrijdt, zal tot doorverwijzing worden
overgegaan. In overleg met de desbetreffende zorgaanbieder wordt expertise en samenwerking vanuit
Bartimeus GGZ aangeboden.
Wat zijn aanvaardbare wachttijden voor de functie:
•
Bartiméus hanteert de treknorm t.a.v. wachttijden
•
Bij zeer urgente gevallen wordt er direct gestart met leveren van de GGZ zorg.
•
Buiten kantoortijden en in het weekend vallen de interne cliënten van Bartiméus onder de
bereikbaarheidsdienst van de 7x 24 uurs medische zorg van Bartiméus. Externe cliënten vallen in
crises in Nederland terug op de lokale crisisdiensten die bij (de instellingen van) de woonplaats
horen.
Termijn waarbinnen, na verwijzing, de behandeling start:
Na aanmelding start de intakeprocedure binnen vier weken.
Wat doe je standaard aan nazorg:
Informatie aan huisarts, school, ouders/verzorgers, begeleiders, gedragsdeskundigen (voor zover
hiervoor toestemming wordt gegeven door - wettelijk vertegenwoordiger(s) van – cliënt).
Indien nodig kan behandeling weer opgestart worden.
Verbeteren van aansluiting van jeugd naar volwassenheid:
Dit aandachtspunt speelt voor de cliënten van Bartiméus GGZ nauwelijks, omdat binnen het zorgaanbod
zowel Specialistische GGZ voor jeugd als volwassenen wordt aangeboden. Hierdoor gaat de
overgang/aansluiting van jeugd naar volwassenheid voor de cliënt ‘geruisloos’: behandelplan wordt

-

voortgezet, zelfde behandelaar voert deze uit, zelfde locatie van behandeling, enz. Ouders en cliënt
worden wel geïnformeerd dat met het bereiken van de leeftijd van 18 jaar de financiering valt onder de
zorgverzekering van de jeugdige, en dat daarmee men te maken krijgt met de regeling van ‘eigen risico’.
Specifieke uitwerking van afspraken in deel 1 op de onderdelen:
a) Ter beschikking stellen van kennis
Op de website van Bartiméus GGZ wordt melding gedaan van de mogelijkheid voor zorgaanbieders om
medewerkers van Bartiméus GGZ te consulteren betreffende vragen van Specialistische (Jeugd-) GGZ
voor jeugdigen met een visuele beperking.
Medewerkers van Bartimeus GGZ participeren in diverse opleidingen (Gezondheidspsychologen,
Klinisch psychologen, Orthopedagoog-Generalisten, enz.) en geven trainingen en cursussen aan
professionals en instellingen, waarin zij hun kennis en expertise ter beschikking stellen.
Medewerkers van Bartimeus GGZ bieden hun specifieke kennis en expertise aan via het CCE (Centrum
voor Consultatie en Expertise) in geval van vastgelopen casuïstiek binnen de GGZ en
Gehandicaptenzorg.
b) Effectiviteit van interventies
Effectiviteit van behandelingen worden gevolgd door het afnemen van standaard
effectmetingsinstrumenten (Routine Outcome Measurement, ROM), hetgeen aangeleverd wordt bij de
Stichting Benchmark Gezondheidszorg (SBG).
Interventies betreffende diagnostiek en behandeling bij mensen met een visuele of meervoudige
beperking worden ontwikkeld, zo mogelijk door aanpassing van reguliere evidence-based
behandelvormen naar de mogelijkheden en beperkingen van mensen met een visuele of meervoudige
beperking. Zo mogelijk worden deze initiatieven uitgevoerd via subsidiabele projectvoorstellen
(bijvoorbeeld via ZonMw) en in samenwerking met een instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Er is
een hechte samenwerking (convenant) tussen Bartimeus GGZ en de Vrije Universiteit Amsterdam. .
Ontwikkelde interventies worden in deze samenwerking op effectiviteit wetenschappelijk getoetst.

Deel 3: Inhoudelijke omschrijving zorgvraag en functie
1.

Aard problematiek van het kind:
Het gaat voor de landelijke functie om:
•
•
•
•
•

Minderjarige cliënten (0-18 jaar) met psychische of psychiatrische problematiek en comorbide
visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking
Ernstige problematiek
Hoog risico
Hoog complex
Tweedelijns zorg is niet toereikend gebleken

Bartiméus:
•
Kinderen/jeugdigen worden verwezen door huisarts, medisch specialist (of wijkteam)
vanwege (sterk vermoeden van) één of meer psychiatrische stoornissen naar (hoog)
gespecialiseerde GGZ; De psychiatrische stoornis wordt gediagnostiseerd door middel van
diagnostisch onderzoek en geclassificeerd volgens de DSM-5; geïndiceerde behandeling
vindt plaats volgens de geldende state-of-the-art.
•
In beginsel worden kinderen/jeugdigen gezien en behandeld met elke psychiatrische stoornis
uit de DSM-5. Indien verslavingsproblematiek de primaire behandelvraag is, danwel de
primaire behandelvraag sterk interfereert, zal voor deze specifieke problematiek verwezen
worden naar Verslavingszorg in de regio.
•
Diagnostiek, behandeling en begeleiding kan enkel ambulant (poliklinisch) aangeboden
worden. Indien sprake is van hulpvraag die de mogelijkheden van de ambulante setting
overschrijdt, zal een beroep gedaan worden op de reguliere crisis- of klinische GGZzorgaanbieders uit de regio.
•
Naast een psychiatrische stoornis volgens de DSM-5 is er altijd sprake van een (ernstige)
comorbide stoornis: zwakzinnigheid, persoonlijkheidsproblematiek en/of (ernstige) visuele
en/of andere somatische beperkingen. De Specialistische GGZ-behandeling richt zich op de

•

•

2.

psychiatrische stoornis (= primaire diagnose); waarbij de specifieke complexiteit van de
combinatie met de problematiek van de visuele stoornissen en/of verstandelijke beperking
geïntegreerd wordt in de wijze waarop de behandeling vorm krijgt en wordt aangeboden.
De handicap en de stoornis beïnvloeden elkaar over het algemeen negatief, waardoor de
psychiatrische stoornis vaak als ernstiger imponeert dan bij ziende kinderen in de reguliere
GGZ. Het hebben van een meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking verhoogt het
risico op psychische en gedragsproblemen sterk. Door de gecombineerde beperkingen
worden compensatiemogelijkheden sterk beperkt.
Problematiek is vanwege de comorbiditeit ernstig, met hoog risico, hoge complexiteit,
intensief, soms langer durend, verlangt multidisciplinaire aanpak, verlangt multi-systemische
betrokkenheid en aanpak.

Onderscheidend vermogen ten opzichte van regionaal aanbod:
•
•

Specialistische kennis,
Multidisciplinaire benadering

Bartiméus:
•
Specialistische kennis, aangepaste diagnostische methoden en materialen, aangepaste
behandelmethodieken gericht op de psychische/psychiatrische problematiek bij cliënten met een
(ernstige) visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking.
•
Doel van de geboden zorg is de psychiatrische stoornis te behandelen waardoor deze tot herstel leidt,
en indien dit niet mogelijk blijkt, tot maximale verbetering en aanpassing van de omgang met deze
stoornis door cliënt en omgeving, opdat het oorspronkelijke niveau van zelfstandigheid en kwaliteit van
leven (zoveel mogelijk) wordt bereikt (vermaatschappelijking).
Om dit te bereiken wordt niet enkel aandacht besteed aan de behandeling van de psychiatrische
stoornis van de cliënt, maar vormt de aandacht voor de aanpalende zorgverleners een belangrijk
element van de behandeling.
•
Bartiméus GGZ heeft expertise ontwikkeld en opgedaan in de uitvoering van diagnostiek bij deze
doelgroep, o.a. toegepaste instrumenten ontwikkeld. Zorgaanbieders (GGZ en VG) uit de regio verwijzen
dan ook regelmatig door naar Bartiméus GGZ voor het verrichten van diagnostiek en/of behandeling van
psychiatrische problematiek bij deze doelgroep (visueel of visueel-en-verstandelijke beperking).
Multidisciplinaire benadering (psychologische, psychiatrische, somatische, oogheelkundige, AVG) is
standaard in beperkte samenstelling, mogelijk in brede samenstelling.

3.

Beschrijving van de vorm van de behandeling: welke methoden gebruik je en zijn die erkend

Bartiméus:
Alle trajecten doorlopen een vast Primair Proces:
•
Intakefase: explicitering van hulpvraag en lijdensdruk voor cliënt en omgeving, dossieronderzoek
(medisch en gedragsdeskundig). Verder ontwikkelings- en heteroanamnese, psychiatrische diagnostiek,
observatie (thuis leefgroep, school). Zo nodig kan deze fase uitgebreid worden met een psychologisch
onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid), een spelkamerobservatie, een observatie
door vaktherapeut, een gezins-/systeemobservatie. Deze fase eindigt met een multidisciplinaire
behandelplanbespreking, waarin diagnose (DSM) en behandelindicatie wordt vastgesteld. Analyse van
de problematiek op het niveau van het kind, gezin en grotere systeem;
•
Behandelfase: Behandelplan met daarin SMART doelen. De doelen worden continue aangescherpt. De
behandeling richt zich altijd op zowel het kind/jeugdige, als op het hele systeem.
•
Afrondings- en overdrachtsfase:
Voor zover mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van zogeheten zorgprogramma’s voor de diverse
psychiatrische stoornissen. Vanwege de grote diversiteit van ontwikkelingsniveau van cliënten, van
complexiteit en comorbiditeit van stoornissen en beperkingen is het vaak niet mogelijk desbetreffende
zorgprogramma’s ‘naar de letter’ te volgen; veelal wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en
creativiteit van de behandelaar om de intentie van het zorgprogramma ‘naar de geest’ te vertalen naar
de specifieke mogelijkheden, stoornissen en beperkingen van de individuele cliënt.

•

•

•
•

4.

Er is altijd een behandelovereenkomst en een behandelplan. Er is een (elektronisch) patiëntendossier
waarin het verloop van de behandeling wordt vastgelegd conform de eisen van de DBC GGZsystematiek en de WGBO.
Periodiek worden de gestelde doelen en de voortgang van het behandelproces geëvalueerd met
ouders/verzorgers en zo mogelijk met het kind/de jeugdige (afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden) en
school/dagverblijf (indien geïndiceerd en met toestemming van betrokkene of diens wettelijk
vertegenwoordiger).
Behandelingen (behandeldoelen en –proces) worden periodiek in multidisciplinair teamverband
geëvalueerd, getoetst en eventueel bijgesteld.
Opvoeders/verzorgers zijn betrokken bij de diagnostiek en behandeling. Hiervan wordt alleen afgeweken
indien dit in strijd is met het belang van het kind of als conform de wetgeving een jongere van de leeftijd
van 16 jaar of ouder vanwege gegronde, consistente redenen hiervoor geen toestemming geeft.

Type professionals, gelet op de norm verantwoorde werktoedeling:
•
•

Hoofdbehandelaars:
Medebehandelaars:

Bartiméus
•
Hoofdbehandelaars: klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG).
•
(Mede)behandelaars: GZ-psycholoog (BIG), PMT-therapeut, GZ-psycholoog in opleiding.
•
Op consultatiebasis: KJ-psychiater.
•
Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair overleg- en werkverband (MDO), waarbinnen
alle casuïstiek periodiek wordt besproken en geëvalueerd. Aan dit MDO wordt altijd door
tenminste één klinisch psycholoog deelgenomen. Binnen die context is het ook mogelijk dat
een GZ-psycholoog de rol van regie-behandelaar heeft.
•
Er is altijd een klinisch psycholoog (specialist art. 14 Wet BIG) of psychotherapeut (BIG) als
hoofdbehandelaar betrokken bij de diagnostiek of de behandeling en verantwoordelijk voor
de vaststelling van de diagnose (DSM), behandelindicatie, behandelplan en binnen het
multidisciplinair overleg vaststelling of bijstelling van behandellijn.
•
Sommige professionals hebben extra specialisaties (bijvoorbeeld EMDR, Mindfulness,
ITGG).

5.

Implementatie kwaliteit:

Uitwerking van implementatie van kwaliteit in de organisatie
Bartiméus:
•
Bartiméus voldoet aan de eisen van HKZ waarmee systematische bewaking, beheersing en verbetering
van kwaliteit van de zorg zijn geborgd.
•
Bartiméus past Routine Outcome Monitoring (ROM) toe (onder andere de SDQ). Het effect van de
behandeling wordt zowel op niveau van de individuele cliënt, de individuele behandelaar als op
afdelingsniveau (afdeling psychotherapie/GGZ) in kaart gebracht.
•
Clienttevredenheidsonderzoek wordt bij iedere cliënt, evenals ouders/verzorgers uitgevoerd door
gebruikmaking van vragenlijst (CQ-i, GGZ-thermometer Jeugd).
•
Medewerkers werken conform de wet BIG.
•
Medewerkers zijn ingeschreven in het overheidsregister BIG, danwel het kwaliteitsregister van de
beroepsvereniging (NVPMT) en voldoen aan de gevraagde accreditatie-eisen door middel van
bijscholing, super- en intervisie, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, publiceren van artikelen.
•
Twee wekelijks vindt er intervisie plaats met de medewerkers van de afdeling psychotherapie (GGZ).
•
Visitatie opleidingen voor GZ-psychologen en Klinisch psychologen.
•
Er is sprake van een intensieve samenwerking via een meerjarig Convenant tussen Bartiméus (afdeling
psychotherapie/GGZ) en de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Ontwikkelingspedagogiek)
waarbinnen diverse projecten worden uitgevoerd om specifieke kennis te ontwikkelen, materialen en

•

•

methodieken wetenschappelijk te onderzoeken, uit te dragen via publicaties en
deskundigheidsoverdracht. Om deze samenwerking concreet te intensiveren hebben enkele
behandelende medewerkers ook een functie als onderzoeker of docent bij de VU.
Verschillende behandelaars hebben tevens een aanstelling als docent bij het postacademische
opleidingsinstituut, Centrale RINO. Er worden zowel eigen specialistische cursussen gegeven als
onderdelen van de opleiding tot GZ-psycholoog.
Bartiméus GGZ heeft sinds 2000 een erkenning als praktijkopleidingsplaats voor de opleiding tot GZpsycholoog en sinds 2016 de erkenning (als eerste instelling binnen de Gehandicaptenzorg) als
praktijkopleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog-Specialist (Klinisch psycholoog).

