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Agenda

• Welkom

• Plenair gedeelte

– Update stand van zaken

– Project Kiezen in de GGZ door Axel van Venrooij

• Workshops

– De data kloppen, de professional is aan zet 

– ROM in de behandelkamer obv “Snel succes met ROM, een 

leidraad voor professionals’

– Samen kijken naar uitkomsten met cliëntenraden

• Plenaire afsluiting en een broodje
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SBG presents…een wereldprimeur
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https://sbggz.sharepoint.com/sites/Algemeen/Gedeelde documenten/Communicatie-gescreend/Filmpjes/Prezi jaarrapportage 2017 v0.3.mp4?slrid=5be72a9e-405c-4000-8187-31bf5e91a901


Ontwikkelingen afgelopen maanden

• 13 juli kort geding met als eis: Alle activiteiten SBG moeten 

stoppen want data verzameling illegaal

• 3 augustus de uitspraak bekend: Alle eisen worden 

afgewezen.

• 25 augustus vragen beantwoord Autoriteit Persoonsgegevens

• Na uitspraak kort geding zijn zo’n 30 aanbieders weer 

begonnen met data aan te leveren

• Momenteel leveren zo’n 80 aanbieders data aan

• GGZ Nederland heeft voorstel gedaan voor nieuwe opzet 

data-aanlevering, hierbij zou SBG bewerker worden

• SBG staat op standpunt dat privacy niet in het geding is en dat 

aanleveren gewoon kan, elke ZA moet eigen afweging maken

• Opzet Kwaliteitsinstituut loopt
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Vertegenwoordigers GR en 

vertegenwoordiger niet GGZ N leden

• Beiden vertegenwoordigers treden terug

– Jelke Sloterdijk heeft nieuwe baan

– Dominik Sieh neemt afscheid

• Gezien ongewisse toekomst SBG houden we GR 

vertegenwoordigers verkiezingen even aan

• Ruud van Roosmalen blijft voorlopig als bestuurslid niet 

GGZ N leden tot toekomst SBG duidelijk is
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Inhoudelijke zaken

• Er komen geen MDS wijzigingen aan

– Mogelijk vereenvoudiging van leefsituatie en opleidngsniveau

– Kinderen & Jeugd en Dyslexie kan vanaf 1 januari 2018 niet meer 

aangekleverd worden

– Vanaf 1 januari 2018 alleen nog DSM 5 aanleveren

• Onderwerpen ER / WR

– Onderscheid tussen cure/care (eind november laatste bijeekomst)

– Werkgroep functioneren loopt ook nog (volgend jaar laatste)

– Representativiteit is afgerond (beschikbaar in BRaM)

– Methodiek voor correctie categoriele uitkomst afgerond

– Invulling Kwaliteit van leven wordt voortgezet als functioneren 

werkgroep klaar is

– Meetinstrument voor Psychogeriatrie 

• HoNOS65+ of DQI ipv EDIZ

• Eén CQi gebruiken, de nieuwe, niet meer oude, zie factsheet
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BRaM ontwikkelingen

• Nieuwe rapportage gecorrigeerde uitkomstmaten rangordening

• Gemoderniseerde rapportages (HTML 5)

– Gebruikersvriendelijker 

– Sneller

• Overzicht Maandelijkse Aanlevering (OMA) verbeterd

– % aangeleverd wordt ipv getal staafdiagram
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Ten slotte

• Bij de plenaire afsluiting……

• Verloot Suzan Oudejans onder de dan aanwezigen een 

exemplaar van haar boek…….

• Dus…… laat uw naam achter in de bokaal als u kans wilt 

maken op dit boek.
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Workshops

• Ronde 1 10.45u - 11.25u

– De data kloppen…… Berlijn

– ROM in de behandelkamer…… Chicago

• Ronde 2 11.30u – 12.10u

– De data kloppen…… Florence

– ROM in de behandelkamer…… Chicago

– Samen kijken naar uitkomsten … Berlijn

• Plenaire afsluiting 12.10u
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Wrap up

• Schot voor de boeg? Of iets nieuws gehoord?

• Boekverloting door Suzan
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Dankjulliewel!

• Verslag en sheets komen beschikbaar

• Hopelijk tot volgend jaar
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