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Inhoud

 Waarom WegWijs?

 Hoe is WegWijs uitgevoerd?

 Wat zijn de meest opvallende resultaten van WegWijs?

 Wat levert WegWijs op voor cliënten?



Aanleiding



Doel

 Keuze-informatie standaardiseren

 Aansluiting vinden: 
informatiebehoefte van cliënten vs informatieaanbod zorgaanbieders 

 Drie centrale vragen bij een keuze:

 Wat zijn de mogelijkheden?

 Wat zijn de voor- en de nadelen?

 Wat betekent dit voor mijn situatie?



Samenwerking



Werkwijze – Basis informatieset (1)

1. Deskresearch cliëntenperspectief: 

 Basisset kwaliteitscriteria ggz

 Levenskunst in de GGz

2. Achterbanraadpleging 

 Digitale input via LPGGz/MIND

3. Klankbordgroep project WegWijs

 TopGGz, Ixta Noa & ADF-stichting



Werkwijze – Basis informatieset (2)

Keuzeonderdeel Keuze-informatie
Zorgvisie Wordt duidelijk beschreven:

- Wat de visie is op de problematiek?
- Of het systeem betrokken wordt bij behandeling?
- Welke waarden centraal staan in de behandeling?
- Wanneer een behandeling succesvol is? 
- Of het expertisecentrum samenwerkt met externe hulpverleners?

Doelgroep Wordt duidelijk beschreven
- Wat inclusie en exclusie criteria zijn bij behandeling?

Zorgproces Wordt duidelijk beschreven:
- hoe een patiënt de aanmelding, intake/diagnostiek, indicatie en behandeling doorloopt?

Zorgaanbod Wordt duidelijk beschreven:
- welke behandelingen en nazorginterventies er zijn?
- wat hiervan de voor- en nadelen en de effectiviteit zijn ?
- hoe de werkzaamheid van de behandeling wordt besproken?

Bijzonder zorgaanbod Wordt duidelijk beschreven:
- Wat de innovatief en uniek is aan de aanpak van het expertisecentrum?
- Of er sprake is van inzet van ervaringsdeskundigen?
- hoe wachttijden worden overbrugd?

Zorgdiensten Wordt duidelijk beschreven:
- wat de mogelijkheden zijn van consultatie en second opinion?

Praktische informatie Wordt duidelijk beschreven:
- wat de locatie en bereikbaarheid is van het expertisecentrum?
- Wat wachttijden zijn voor de verschillende behandelingen?
- Welke zorgverzekeraars de behandeling vergoeden?

Gebruiksvriendelijkheid Is het taalniveau geschikt voor alle bezoekers (jargon, zinsbouw)?
Wordt de informatie aangeboden vanuit cliëntenperspectief?
Staat de informatie logisch gerubriceerd?
Worden ervaringsverhalen gebruikt?



Werkwijze

•Projectgroeplid

•Adviesformulier

•Eindoordeel, 
advies & 
feedback

•Projectgroeplid

•Duiding advies

•Maken van 
afspraken

•Vrijwilligersduo

•Onafhankelijk

•Beoordelingen

•Projectteam

•Uitwisselen 
ervaringen en 
voortgang

4.

Monitoren 
toepassing

1.

Beoordeling 
informatie

2. 

Adviseren 
aanbieder

3.

Bespreken 
met 

aanbieder



Werkwijze – analyse basis informatie



Werkwijze – analyse basis informatie (2)

Beoordelaar 1 Beoordelaar 2

Samengevoegd



Werkwijze – analyse adviesformulier



Gesprek met expertisecentrum

 Gesprek met stafmedewerkers afdeling

 Communicatieadviseur

 Hoofd bedrijfsvoering

 Bevindingen

 Wat staat beschreven? (beoordelingen)

 Wat vinden we goed en wat kan er beter? (advies)

 Afspraken & intenties

 Wat verwerken we nu en wat later?

 Hoe blijven we samenwerken?



Resultaten – kwaliteit van websites 

 Expertisecentra zijn niet goed in marketing!

 Wat maakt u uniek?

 Informatie staat versnipperd

 Afdelingspagina vs Corporate

 Links naar relevante (praktische) informatie

 Behandeling meestal op globaal niveau beschreven 

 Wat zijn de mogelijkheden? 

 Zelden detailinformatie beschikbaar over voor- en nadelen en werkzaamheid

 Wat zijn de voor- en de nadelen?

 Er is weinig informatie over de intensiteit van de behandeling

 Wat betekent dat voor mijn situatie?

 Hoe past het in mijn leven?

 Links naar cliënten- en naastenorganisaties vaker niet dan wel aangeboden



Relevantie WegWijs

Impact project
 Klein project, groot effect

 Pioniersproject vanuit cliënten- en 
naastenperspectief

 Met enthousiasme ontvangen in het veld

 Betere informatievoorziening

 Stand van zaken rapport

 Concrete adviezen

 Laaghangend fruit

 Stimulans

 Borging nieuwe website TOPGGz

Breder perspectief

 Emancipatie van cliënten

 Transparantie van aanbod GGz

 Transparantie lotgenotencontact

 Participatie van cliënten

 Herstel/reintegratie vrijwilligers WegWijs

 Raadplegingen cliënten informatievoorziening 
door aanbieders

 Randvoorwaarden voor Shared Decision
Making en zelfmanagement



WegWijs concreet

 Producten 

 Rapport … 

 Adviezen

 Dienst

 Laat je eigen website analyseren

 Waar: http://zelfbeschadiging.nl/projecten/wegwijs

 NVvP congres 2017: informatiestand Stichting TOPGGz

 dwayne@zelfbeschadiging.nl

http://zelfbeschadiging.nl/projecten/wegwijs
mailto:dwayne@zelfbeschadiging.nl


Dank voor uw aandacht!


