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WE RKP RO G R A M M A
S T I C H T I N G R E S U LTAT E N S C O R E N

Voor u ligt het werkprogramma van Resultaten Scoren voor het jaar 2017. Ons werkprogramma is minder veelomvattend dan andere jaren. Dat impliceert echter geenszins een teruggeschroefde ambitie.
Integendeel! Ieder jaar maakt Resultaten Scoren een werkprogramma voor het aankomende jaar.
Het werkprogramma wordt inhoudelijk gebaseerd op:
n Doorlopende projecten uit het werkprogramma van het voorafgaande jaar / voorafgaande jaren
n Wensen / eisen vanuit de achterban / deelnemende instellingen
n Eisen gesteld vanuit overheid en overheidsorganisaties aan de sector
n Relevante externe projecten waarop ingeschreven kan worden middels calls / subsidierondes
Dit jaar is het samenstellen van de inhoud van het werkprogramma lastiger, gezien de ontwikkelingen binnen de
verslavingszorgsector, en specifiek binnen het Netwerk
Verslavingszorg. Het formuleren en invullen van een aantal programmalijnen waarmee de sector zich verder wil
organiseren in een Nederlands Centrum Verslavingskunde
(NCV) geeft richting aan de inhoudelijke toekomstplannen
van de sector.
De sector streeft met het inrichten van het NCV de volgende
doelen na:
n Stigma rondom verslaving doorbreken
n Het behandelbereik van de verslavingskunde drastisch
vergroten
n De (kosten)effectiviteit van de verslavingskunde aantonen en verbeteren
Om deze doelstellingen te bereiken zijn de volgende programmalijnen gedefinieerd rondom relevante thema’s:
n Investeren in imagomanagement en de-stigmatisering
n Inzetten op preventie en vroegsignalering
n Investeren in kwaliteitsverbetering en uniforme werkwijzen
n Gebruik maken van Big Data en datamanagement
n Ontwikkelen van een strategische en landelijke onderzoeks- en opleidingsagenda
n Investeren in innovatie en ontwikkeling
Dit Nederlands Centrum Verslavingskunde moet de spil
worden waar alle inhoudelijke ontwikkelingen van de

verslavingszorgsector samenkomen. De activiteiten van
Resultaten Scoren moeten hier dus logischerwijs in passen. De rol en taak die Resultaten Scoren zal krijgen in dit
Nederlands Centrum is op dit moment nog niet helder.
Resultaten Scoren heeft echter toch een werkprogramma
opgesteld voor 2017, vanuit haar eigen ‘denkkracht’, zoals
deze samenkomt in de Stuurgroep Resultaten Scoren, en
op basis van ontwikkelingen die zij signaleert en vragen
van stakeholders.
Resultaten Scoren in de programmalijnen van het
Nederlands Centrum Verslavingskunde
De huidige taken en rollen van Resultaten Scoren zijn in het
merendeel van de programmalijnen van het Nederlands
Centrum Verslavingskunde in oprichting (NCV i.o.) terug
te vinden. De precieze rol en taak binnen deze nieuwe
ordening zal in 2017 verder duidelijk worden. Een herdefi
niëring van de positie van Resultaten Scoren binnen de
sector, en daarmee een verschuiving van taak- en rolinvulling, ligt in de lijn der verwachtingen. Gezien haar expertise, netwerk en positie ziet Resultaten Scoren in dit proces
de komende maanden voor zichzelf een rol als katalysator
en trekker. Het nader tot elkaar komen van het Netwerk
Verslavingszorg en Resultaten Scoren, zowel in visie als
in praktische en bestuurlijke uitvoering, is in ieder geval
noodzakelijk en door alle partijen gewenst.
Het concreet vormgeven en het voorbereiden van activiteiten om deze programmalijnen optimaal in te vullen zal
naar verwachting later in 2017 aan de orde komen, als
voorbereiding voor 2018 en verdere jaren. In haar werk-
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programma 2017 houdt Resultaten Scoren daarmee nadrukkelijk rekening, zowel in haar praktische planning als
in haar begroting, om waar nodig in te kunnen springen op
actuele behoeften en wensen van de sector.
Op de langere termijn zal Resultaten Scoren een prominente rol spelen in de praktische uitvoering van het Nederlands
Centrum Verslavingskunde. Door haar structuur als Stichting, met tevens een werkgeversfunctie, heeft zij de mogelijkheden om actieve uitvoeringstaken op te pakken. Het is
de wens van de sector om de nu veelal over de sector versnipperde projecten en initiatieven meer vanuit een centraal orgaan aan te sturen. Op die manier kan afstemming,
zowel bestuurlijk als inhoudelijk, geoptimaliseerd worden.
Opbouw werkprogramma Resultaten Scoren 2017
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er op
het moment van verschijnen nog geen volledig dekkend
werkprogramma 2017 voor Resultaten Scoren kan worden
geformuleerd. Sterker nog, dat is zelfs niet wenselijk. Op
basis van de interne discussies binnen Resultaten Scoren
en de ontwikkelingen die zij ziet in aanpalende sectoren,
kan er wel aangegeven worden welke concrete projecten
Resultaten Scoren in 2017 zal continueren en opstarten.
Tevens kan inzichtelijk gemaakt worden in welke meer
overkoepelende thema’s binnen het NCV i.o. Resultaten
Scoren een actieve en faciliterende rol zal gaan spelen. Dit
is uiteraard afhankelijk van de uiteindelijke rol die Resultaten Scoren binnen dit NCV i.o. krijgt toebedeeld. Mogelijke
nieuwe projecten dienen in ieder geval een duidelijke link
met de ontwikkelingen in het Nederlands Centrum Verslavingskunde te hebben.

LOPENDE PROJECTEN
n

Programma Meten in de Verslavingszorg
Stichting Resultaten Scoren heeft in 2015 de werkgroep
‘Meten in de verslavingszorg’ ingesteld, onder voorzitterschap van prof. dr. Dike van de Mheen. In 2015 is gewerkt
aan ontwikkeling van een actieprogramma en daaruit
voortvloeiende adviezen. Dit programma is gestart in het
voorjaar van 2016 en voorziet in een verdere doorontwikkeling van de MATE (Meten van Addicties voor Triage en
Evaluatie). Het programma heeft als doel om de diverse
MATE-meetinstrumenten te completeren en valideren.
Hiermee wordt niet alleen gewerkt aan het draagvlak voor
het gebruik van de MATE in de sector, maar ook aan een
verdere validering van het instrument zelf. Deze set instrumenten zal vervolgens in zowel de generalistische basis
ggz en gespecialiseerde ggz ingezet kunnen worden ten
behoeve van de indicatiestelling.
De taak van de werkgroep is breder dan alleen het instrument MATE en daaraan gelieerde instrumenten. De
werkgroep adviseert de stuurgroep van Resultaten Scoren
ook over andere instrumenten, bijvoorbeeld gericht op
onderkenning en diagnostiek van andere psychiatrische
stoornissen in het kader van diagnostiek en zorgtoewijzing. Daarnaast adviseert zij over instrumenten die ingezet kunnen worden voor evaluatie en monitoring. Inzet
van meetinstrumenten is van belang voor goede patiëntenzorg, voor ontwikkeling van informatie waarop beleid
kan worden bepaald, en voor wetenschappelijk onderzoek
In de uitvoering van het programma is vanwege financiële
beperkingen een prioritering aangebracht. Dit heeft onder
andere geleid tot het uitzetten van twee calls in 2016:
- Indicatie van zorg en behandeling in de Verslavingszorg
(uitgevoerd door IVO)
- Concurrente validiteit MATE Q - MATE (uitgevoerd door
ARKIN)
Deze projecten leveren eind eerste kwartaal 2017 hun resultaten op. De uitkomsten van het Project ‘Indicatie van
zorg en behandeling in de Verslavingszorg’ zullen idealiter
verwerkt moeten worden in de Zorgstandaarden. De uitkomsten van het project ‘Concurrente validiteit’ zijn onder
andere zeer relevant voor de verder ontwikkeling van de
ROM en voor de inzet van de MATE in de praktijk.
Daarnaast zijn er twee opdrachten vanuit de werkgroep
Meten in de Verslavingszorg, gericht op de doorontwikkeling van de MATE, verstrekt aan Bureau Bêta:
- Ontwikkeling Normen voor MATE en MATE-Y
- Omzetten MATE naar DSM-V en toevoegen gedrags
verslaving
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Ook in 2017 zal de Werkgroep Meten in de Verslavingszorg
advies geven ten behoeve van het werkprogramma van
Resultaten Scoren. De adviezen komen voort uit de prioritering die zij begin 2016 heeft gemaakt en met inachtneming van de ontwikkeling van de nieuwe bekostigingsystematiek in de brede sector.
n

Zorgstandaarden
In 2015 en 2016 heeft Resultaten Scoren, samen met IVO
en Het Zwarte Gat, de ‘Zorgstandaard Problematisch Alco
holgebruik & Alcoholverslaving’ en de ‘Zorgstandaard
Opiaatverslaving opgesteld. De ontwikkeling van de Zorgstandaarden wordt begin 2017 afgerond. De volgende stap
is het implementeren van deze Zorgstandaarden in de
praktijk. Het projectteam dat de Zorgstandaarden heeft
ontwikkeld organiseert in juni 2017 een congres om een
impuls te geven aan de implementatie. Resultaten Scoren
is als medeorganisator actief betrokken bij dit congres.
De implementatie van deze Zorgstandaarden binnen de
sector Verslavingszorg en aanpalende sectoren blijft een
belangrijk speerpunt voor 2017. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft in 2016 een call uitgezet om de
implementatie van de Zorgstandaarden vorm te geven.
Resultaten Scoren maakt zich sterk voor het implementeren van de door haar ontwikkelde protocollen en kennisdocumenten in de verslavingszorgsector. In dit kader
is actief ingeschreven op de door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ uitgezette call. Helaas is het ingediende
voorstel niet gegund.
Resultaten Scoren onderzoekt de mogelijkheden om implementatie van de zorgstandaarden toch een impuls te
geven. Een duidelijke rol voor de hieronder beschreven
Werkgroep Innovatie & implementatie ligt voor de hand.

n

Aansluiting bij de wijk: implementatie van
11 kwaliteitstandaarden gericht op signalering en preventie van alcoholverslaving en bijkomende psychische
aandoeningen
Dit project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ vanuit de subsidiegelden voor implementatie. Resultaten Scoren heeft binnen dit project
een rol in de uitvoering, onder projectleiderschap van IVO.
Hoofdaannemer is GGZ Nederland.
De doelstelling van het beoogde project is het zorgen voor
aansluiting van 11 - voor alcoholproblematiek relevante
- kwaliteitsstandaarden met de signaleringsfunctie van
wijkteams, waarbij zowel inhoud als benodigde samenwerking centraal staan. Het project zal de inhoudelijke en
organisatorische verbinding maken tussen generalistische
basis ggz, huisartsenpraktijken, de gespecialiseerde ggz

en wijkteams. Daarbij zijn het perspectief en de behoefte
van cliënt en naastbetrokkenen leidend. Het project richt
zich op jongeren en volwassenen.
n

Werkgroep Innovatie & Implementatie
Resultaten Scoren heeft vanaf 1999 ongeveer honderd
kennisproducten (richtlijnen, protocollen, kennisrapporten) geproduceerd. De verslavingszorgsector heeft hiermee een breed arsenaal aan grotendeels evidence based
interventies tot haar beschikking gekregen.
Ondanks de veelheid aan producten zijn er zeker witte vlekken in de verslavingszorg te benoemen waar nog stappen
gezet kunnen worden in de (door)ontwikkeling van evidence based interventies. Resultaten Scoren houdt hier de vinger aan de pols, maar is ook van mening dat er meer aandacht besteed moet worden aan inbedding en gebruik van
de bestaande producten. Vanuit dit oogpunt is in 2016 een
werkgroep van experts op het gebied van Implementatie
eenmalig bij elkaar geweest. Hieruit kwam o.a. naar voren
dat bij- en nascholing en training van behandelaren in de
Verslavingszorg een goede methodiek voor implementatie
is. Dus het trainen van hen die de ontwikkelde interventies
in de dagelijkse praktijk (gaan) gebruiken. E-learning is
hiervoor een efficiënte methode die aansluit bij de moderne manier van werken binnen de sector. Door e-learning
kunnen professionals immers op maat en op een eigen gekozen tijdstip werken aan hun bij- en nascholing.
Resultaten Scoren heeft in 2016 de contacten met de GGZ
Ecademy geïntensiveerd en is een strategische samenwerking aangegaan. Lees meer hierover onder ‘Strategische
samenwerking GGZ Ecademy’. Door deze samenwerking
krijgt e-learning een duidelijke plek op de agenda binnen
Resultaten Scoren. Tevens is een duidelijke link te leggen
met de programmalijn ‘Onderzoek & Opleiden’ binnen het
Nederlands Centrum Verslavingskunde i.o.. Activiteiten
op het gebied van opleiden en trainen, zowel van zittende professionals en aanstormende professionals, krijgen
binnen het NCV i.o. een duidelijke plek. Kruisbestuiving
tussen deze werkgroep en de activiteiten van het NCV i.o.
is dus van groot belang.
Het thema Implementatie is breder dan opleiden alleen.
De begin 2017 op te leveren Zorgstandaarden verdienen
een prominente plek binnen de werkgroep Innovatie &
Implementatie. Met de oplevering van de eerste versie van
de Zorgstandaarden ligt er veel werk om alle betrokken
partijen, breder dan de Verslavingszorginstellingen, ook
daadwerkelijk met deze Zorgstandaarden te laten werken.
In dit kader dient de werkgroep een korte lijn te hebben
met de programmalijn ‘Uniforme Werkwijze en Kwaliteit’
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van het NCV i.o., omdat de uniforme implementatie van de
Kwaliteitsstandaarden een cruciaal onderdeel vormt van
de programmalijn.
Voor zowel deze programmalijn als voor de programmalijn
‘Onderzoek & Opleiding’ van het NCV i.o. geldt dat in de loop
van 2017 helder zal worden hoe de vormgeving en inhoud er
precies uit zal gaan zien. Resultaten Scoren zoekt dus actief
de aansluiting bij deze ontwikkelingen om het thema Implementatie zo optimaal mogelijk vorm te gaan geven.
Naast concrete implementatie zal de werkgroep ook adviseren welke producten van Resultaten Scoren geüpdate /
onderhouden moeten worden, aan de hand van de criteria
uit het Masterprotocol. Ook kan dit gremium een belangrijke rol spelen in het onderhoud van richtlijnen die zijn
opgenomen in de Zorgstandaarden. Naar verwachting zal
in de loop van 2017 helder worden hoe de toekomst van
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ eruit zal gaan
zien en welke rol zij zal gaan spelen in het onderhoud van
de zorgstandaarden en de daaronder hangende richtlijnen
en protocollen. Deze werkgroep kan, afhankelijk van de
uiteindelijke invulling van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, ingezet worden als inhoudelijk adviseur voor
de verslavingszorg (wanneer het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling hier een eigenstandige structuur / organisatie
voor op wil zetten), of uitvoerder zijn van de onderhoudswerkzaamheden (bijv. middels projecten die vanuit het
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling worden uitgezet).
n

Ontwikkeling van een uitvoeringsprotocol voor de zorg
aan patiënten met opioïde afhankelijkheid
De RIOB (Regeling Opiaatonderhoudsbehandeling) is in
2006 uitgegeven door Resultaten Scoren en in 2012 geüpdate. Inmiddels is deze RIOB toe aan vervanging. Redenen
hiervoor zijn onder andere de nieuwe indeling van de ggz
(onderverdeling in basis en specialistische ggz, ), het uitgangspunt van herstelondersteunende zorg dat nog onvoldoende in de RIOB zit, een aantal van de praktische,
gedetailleerde uitwerkingen die niet meer actueel zijn, de
komst van de herziene Richtlijn Detox en het feit dat de
behandeling met heroïne op medisch voorschrift steeds
verder is geïntegreerd in de reguliere opiaatbehandeling.
In de uitvoeringspraktijk is bovenal behoefte aan integratie van de CCBH manual en de RIOB. Met als kader de MDR
Opiaten, moet na integratie een afgeslankt en overzichtelijk nieuw Uitvoeringsprotocol voor de zorg aan opioïden
verslaafde patiënten ontstaan.
Het project wordt uitgevoerd door IVO en NISPA en heeft
een doorlooptijd tot juni 2017.

n

n

n

Canon Verslaving
De eerste uitgave van de Canon Verslaving ‘Wat iedere
professional over Verslaving moet weten’ is in 2007 in opdracht van Resultaten Scoren (specifiek: de Raad van de
Bekwaamheidsontwikkeling) tot stand gekomen. In 2012
is er een herdruk geweest. In 2016 is gestart met een herziening van het boek vanwege zowel inhoudelijke als organisatorische vernieuwingen in de verslavingszorg. Denk
bij dit laatste o.a. aan de nieuwe indeling in de ggz en de
introductie van de Zorgstandaarden.
De Canon wordt veel gebruikt bij opleidingen, zowel binnen het initieel onderwijs als bij bij- en nascholing. Juist
door de veranderingen in 2017 in het onderwijs en de
steeds bredere betrokkenheid van aanpalende velden bij
de verslavingszorg (sociale wijkteams, de POH-GGZ) is het
van groot belang een Canon Verslaving te hebben die upto-date is. Resultaten Scoren is medeauteur, naast Jaap
van der Stel (hoofdauteur). De verwachting is dat de nieuwe druk in augustus 2017 uit zal komen. Resultaten Scoren
zal hier actief aandacht aan besteden in haar publiciteitsuitingen.
Stageopdracht transgenerationele verslavingszorg
In het werkprogramma van Resultaten Scoren van 2016
was opgenomen dat er aandacht zou worden besteed
aan het verkennen van het verder uitwerken van het thema ‘transgenerationele verslavingszorg’. In 2016 zijn er
verschillende gesprekken geweest met stakeholders om
deze verkenning vorm te geven. In het najaar van 2016
is besloten tot het formuleren van een gezamenlijke stageopdracht vanuit Resultaten Scoren, Trimbos instituut
en VPN. Doel van deze opdracht is om te komen tot een
concreet plan hoe de sector handvatten kan geven aan het
thema transgenerationele verslavingszorg. Prioritering en
afbakening zijn tevens belangrijke onderdelen. Het identificeren en samenbrengen van experts binnen dit brede
veld, het bundelen van reeds opgedane kennis en kunde
en het vervolgens in kaart brengen van de hiaten hierin is
een belangrijke eerste stap op weg naar een grotere aanpak van de thematiek.
Kennisagenda RS- Phrenos
In 2016 hebben Resultaten Scoren en Phrenos hun samenwerking verder vormgegeven. Een eerste stap hierin was
een invitational op 3 juni 2016 met experts uit de achterban van beide kenniscentra, waarin werd gediscussieerd
over onderwerpen voor een gezamenlijke Kennisagenda.
De Commissie GGZ en Verslaving gaat de daar verzamelde
informatie en actiepunten verder concretiseren en uitwerken in acties. In 2017 zal dit leiden tot laagdrempelige samenwerking tussen de beide kenniscentra.
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n

Strategische Samenwerking GGZ Ecademy
Als vervolg op de bijeenkomst van de werkgroep implementatie, zoals beschreven in het werkprogramma 2016,
zijn GGZ Ecademy en Stichting Resultaten Scoren per 1
september 2016 een strategische samenwerkingsverband
aangegaan. Beide partijen willen een optimale bijdrage
leveren aan de kwaliteit van zorg in de Verslavingskunde
door samenwerking en afstemming van hun activiteiten,
om te bevorderen dat beschikbare kennis en ontwikkelde producten ook daadwerkelijk toegepast worden in de
praktijk.
GGZ Ecademy is een initiatief van en voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare
e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals. Resultaten Scoren heeft de afgelopen vijftien jaar een grote
hoeveelheid richtlijnen, protocollen en kennisproducten
ontwikkeld ten behoeve van de brede Verslavingskunde.
Het aanbod van Resultaten Scoren en het aanbod van GGZ
Ecademy is goed beschouwd complementair: Resultaten
Scoren ontwikkelt de producten en GGZ Ecademy ontwikkelt de scholing.
Door het koppelen van specifieke opleidings- en trainingsmogelijkheden van GGZ Ecademy aan door Resultaten
Scoren ontwikkelde producten kan het gericht opleiden
van professionals in het gebruik van deze evidence based
producten worden geoptimaliseerd. Partijen zullen hierin
zoveel mogelijk bij elkaar aansluiting zoeken en elkaar versterken in het ondersteunen van de verslavingssector wat
betreft productontwikkeling en leren & opleiden.
De ontwikkeling van een e-learningmodule voor ‘Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken’ en
voor ‘ADHD en middelengebruik bij adolescenten’ is gestart; de ontwikkeling van een e-learningmodule inzake
kansspelverslaving is reeds ontwikkeld in 2016. Voor 2017
zal gekeken worden wat vanuit de sector relevante thema’s zijn waarop een e-learning ontwikkeld kan worden.

n

Call ZonMw
In juli 2016 zijn er door ZonMw twee nieuwe calls opengesteld binnen het Onderzoeksprogramma GGz. Met het oog
op een versterkte centralisatie en harmonisatie van het
verslavingszorgonderzoek is er een projectidee ingediend
onder de vlag van Resultaten Scoren, in nauwe samenwerking met de hoogleraren Verslavingszorg. In dit onderzoeksvoorstel wordt een studie beschreven waarin het
lange termijnbeloop van verslaving onder adolescenten in
de bevolking en bij ruim 400 jongeren die in behandeling
komen in de verslavingszorg wordt onderzocht. Er wordt
daarbij ook naar de aanwezigheid van andere psychische
stoornissen en het sociaal-maatschappelijke functioneren

van de jongeren gekeken. Tot slot wordt onderzocht welke
soorten verslavingsbehandelingen (qua type, duur en intensiteit) bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een
gunstige lange termijn uitkomst.
Bij honorering van dit projectidee zal een verder uitgebreid projectplan in samenspraak met het Netwerk VZ /
NCV worden opgesteld. Start van het onderzoek is (bij honorering) eind 2017.
n

n

n

n

Herziening CGT protocol Jeugd
De ‘Richtlijn CGT Jeugd’ en het bijbehorende werkboek ‘Je
Eigen Plan’, in 2012 door Resultaten Scoren uitgebracht,
zijn toe aan een update. In 2017 wil Resultaten Scoren dit
protocol herzien door het aan te laten sluiten bij de overige CGT-protocollen. De verwachting is dat deze hernieuwde versie in het derde kwartaal van 2017 beschikbaar komt
via Perspectief Uitgevers.
Preventie
Preventie is een belangrijk aandachtpunt. Resultaten Scoren zoekt hierin actief de samenwerking met de gepaste
gremia op dit terrein. In de keuze voor specifieke projecten
wordt zoveel mogelijk getracht een combinatie te maken
tussen actuele doelgroepen en thema’s die door preventie-experts worden aangewezen, en de signalen die Resultaten Scoren krijgt vanuit haar achterban. Voor 2017 heeft
dit geleid tot het starten van een project voor de doelgroep
Ouderen. Een groeiende groep die zorgen baart wat betreft
middelenmisbruik, met name alcohol. Resultaten Scoren
zal in haar keuze tot invulling van dit project nauw afstemmen met reeds lopende initiatieven voor deze thematiek.
Vervolg Kansspelen op Afstand
In 2015 en 2016 heeft Resultaten Scoren in nauwe samenwerking met het Trimbos Instituut verschillende producten ontwikkeld rondom het thema Kansspelen op Afstand.
Zo is er een uitgebreid Informatiepakket over Kansspelen
en Kansspelverslaving ontwikkeld, is er een website www.
gokkeninfo.nl gelanceerd en een e-learningmodule ontwikkeld voor professionals, gericht op het signaleren van
kansspelverslavingsproblematiek. Tevens is eind 2016 in
opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een
Pakket van Eisen voor een Preventieloket Kansspelen vastgesteld. Resultaten Scoren bereidt mogelijke vervolgprojecten op dit thema voor in nauwe samenwerking met het
Trimbos instituut.
Klein maar fijn-projecten
Resultaten Scoren wil een praktische bijdrage leveren aan
de kwaliteitsverbetering van de Verslavingszorg. Zij doet
dit door grotere trajecten te starten, zoals bijvoorbeeld
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de ontwikkeling en doorontwikkeling van producten voor
verschillende doelgroepen. Daarnaast wil Resultaten Scoren kleinschalige, praktische producten ontwikkelen waar
de individuele behandelaar snel mee aan de slag kan. Voor
2017 wordt in ieder geval gedacht aan een factsheet over
de omvangrijke Richtlijn Detox die eind 2016 is uitgekomen.
n

Communicatie en PR
Optimale verspreiding van de kennis en producten die
binnen Resultaten Scoren worden ontwikkeld is al jaren
een belangrijk aandachtspunt. De website van Resultaten
Scoren biedt een overzicht van alle (kennis-)producten en
een overzicht van actuele nieuwsitems rondom producten
of activiteiten van Resultaten Scoren. Hiermee worden de
producten kenbaar en beschikbaar gesteld voor derden.
Daarnaast verspreidt Resultaten Scoren periodiek een
nieuwsbrief waarin zij actuele zaken vermeld.
Actieve verspreiding van kennis en producten rondom Verslavingskunde buiten de reguliere verslavingszorg wordt
echter steeds belangrijker door de betrokkenheid van
externe stakeholders. Partijen als gemeenten, huisartsen,
wijkteams etc. krijgen, door de verschuiving van intramurale zorg naar zorg ‘thuis’, een steeds belangrijkere rol in
zowel preventie als vroegsignalering van verslavingsproblematiek. Deze verbreding van betrokken stakeholders is
terug te vinden in de contouren van het Nederlands Centrum Verslavingskunde, dat ook actief gericht is op verbreding. De Communicatie en PR-methodieken dienen mee te
groeien met de ontwikkelingen en deze te ondersteunen.
Het bereiken van deze brede partijen gebeurt niet automatisch door middel van de huidige beschikbare communicatiemiddelen (website Resultaten Scoren; nieuwbrief).
In 2017 zal Resultaten Scoren, in nauwe samenhang met
de ontwikkelingen van het Nederlands Centrum Verslavingskunde, haar PR & Communicatie nader onder de loep
nemen. Kritische analyse van effectiviteit en bereik zijn
daarin leidend, zeker in samenhang met de doelen rondom implementatie. Effectieve communicatie is immers
van cruciaal belang om een optimale implementatie van
de producten van Resultaten Scoren te bewerkstellingen.
In dit kader is in 2015 reeds de stap gemaakt naar het uitgeven van nieuwe producten onder de vlag van Perspectief Uitgevers. Hiermee wordt een breder publiek bereikt
aangezien de producten beschikbaar zijn via online markten (zoals bol.com). In 2016 is deze lijn verder doorgezet
met de uitgave van de producten rondom de LVB-doelgroep (het CGT + protocol en de producten uit het project
‘LVB-vriendelijke Voordeur’).

n

Overkoepelende thema’s
Naast de hierboven genoemde concrete projecten, is er
een aantal overkoepelende thema’s benoemd door de
Stuurgroep Resultaten Scoren. De Stuurgroep schuift deze
thema’s nadrukkelijk naar voren als zijnde belangrijk voor
de toekomst van de sector Verslavingszorg. Deze overkoepelende thema’s dienen verder uitgewerkt te worden om
tot specifieke, afgebakende projecten te komen.
n Herstelondersteuning en inzet van ervaringsdeskundigen
n Big Data
n Meten (ook kwaliteit van leven)
n Kosten effectiviteitsonderzoek
n Opleiden
n Personaliseren van zorg (stagering/profilering)
Deze overkoepelende thema’s zijn vrijwel allemaal onder
te brengen in de geformuleerde programmalijnen van het
NCV i.o.. Keuzes hiervoor dienen dus in nauwe samenhang
met de doorontwikkeling van deze programmalijnen worden gedaan. Om die reden worden deze thema’s op dit
moment nog niet verder geconcretiseerd.
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