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Geachte heer/mevrouw,  
 
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt gefinancierd door van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGz om, samen met GGZ Nederland en het Trimbos-instituut het 
project “Aan de slag met zorgpaden - de ontwikkeling van een train-de-trainer cursus” 
(http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/aan-slag-zorgpaden/) uit te voeren.   
 
Vanaf 2017 komt een serie van kwaliteitsstandaarden: zorgstandaarden en generieke 
modulen voor diverse GGz onderwerpen beschikbaar. Om de toepassing van de nieuwe 
kwaliteitsstandaarden te ondersteunen wordt een cursus train-de-trainer Zorgpaden 
ontwikkeld en in de praktijk getest. Een zorgpad vormt de praktische vertaling van een 
zorgstandaard naar de lokale zorgorganisatie of zelfstandig gevestigde praktijk van zorg. 
Een zorgpad combineert daarin organisatie (werkwijze) en inhoud (goede zorg). Een 
zorgpad is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden. 
De train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de 
kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie in de GGz, verantwoordelijk of betrokken 
bij de implementatie van zorgstandaarden. 
 
In dit project ontwikkelen we een cursus train-de-trainer waarin de methodiek van de 
ontwikkeling van zorgpaden wordt toegepast op een van de eerst beschikbare 
geautoriseerde zorgstandaard, namelijk de Zorgstandaard Depressie & dysthymie. De 
methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden houdt in dat met een aantal professionals 
onderzocht wordt welke wijzigingen de zorgstandaard voorstelt ten opzichte van de 
huidige zorg, en hoe er als organisatie handen en voeten aan gegeven kan worden. 
Wanneer medewerkers in een organisatie thuis zijn in de methodiek van het ontwikkelen 
van een zorgpad, kunnen zij hun collega’s trainen en meenemen in deze werkwijze. 
Tevens kunnen zij deze methodiek inzetten voor elke volgende zorgstandaard die 
beschikbaar komt. 
 
Dit project heeft de volgende doelstellingen:  
1. Een cursus train-de-trainer ontwikkelen: ‘Zorgpaden in de GGz’, beschreven in een 
draaiboek. Bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling 
binnen hun organisatie in de GGz. 
2. Een pretest van de cursus, waarin maximaal 8 sleutelfiguren van zorgaanbieders de 
cursus aangeboden krijgen. Na deze pretest wordt de cursus geëvalueerd.  
3. De cursus wordt bijgesteld op grond van de evaluaties en wordt dan nog eenmaal 
aangeboden aan maximaal 8 sleutelfiguren.  
4. Cursusmateriaal en handleiding worden digitaal beschikbaar gesteld. 
 
Voor de ontwikkeling van de cursus wordt een werkgroep samengesteld die kundig is op 
het gebied van zorgpaden en didactiek. Voor deze werkgroep zijn wij op zoek naar: 

- 2 kwaliteitsmedewerkers in de GGz; 
- 2 professionals uit de GGz; 

http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/aan-slag-zorgpaden/


- en 1 patiëntvertegenwoordiger 
 

De verwachte tijdsinvestering van een lid van deze werkgroep bedraagt gemiddeld 0,5 
dag per maand per werkgroeplid. Deze inzet is verspreid over 12 maanden. De taken 
voor de leden van de werkgroep zijn als volgt:  

- Bijwonen van alle werkgroep bijeenkomsten die plaats zullen vinden tussen 
december 2016 en november 2017. Er zullen vier vergaderingen van ongeveer 
drie uur worden georganiseerd op het Trimbos-instituut. 

- Deelname aan het overleg- en besluitvormingsproces 
- Meedenken en input leveren voor het ontwerp van de cursus 
- Bijdragen aan het schrijven van de inhoud van de cursus/het draaiboek 
- Samen met de andere werkgroepleden het draaiboek herzien  

 
Er zijn vacatiegelden beschikbaar voor de leden van de werkgroep ten bedrage van 
€150,00 per werkgroepbijeenkomst. Gezien de ambitieuze doelstelling van het project 
worden leden van de werkgroep gevraagd zich te committeren aan een strakke 
tijdsplanning en bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn.  
 
Heeft u kennis van zorgpaden en interesse in deelname aan de werkgroep of denkt u om 
een andere reden hier een bijdrage aan te kunnen leveren, stuur dan uw reactie naar het 
Trimbos-instituut, t.a.v. Daniëlle Volker: dvolker@trimbos.nl. Vervolgens zal er 
telefonisch een kennismaking plaatsvinden en zullen er 5 werkgroepenleden geselecteerd 
worden.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hoofdaanvrager NIP (Irma Hofte) 
Mede-aanvrager GGZ Nederland (Lonneke Schoo) 
Uitvoerder Trimbos-instituut (Daniëlle Volker) 
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