WERKPROGRAMMA
2014
Hierna volgt het werkprogramma van de Stichting Resultaten Scoren voor
2014, het jaar waarin zij 15 jaar bestaat. Dit werkprogramma markeert de
overgang naar een nieuw meerjarenbeleidsplan dat in 2014 gereed zal komen.
Omdat “nieuw beleid” niet van de ene op de andere dag ontstaat zijn in dit
werkprogramma reeds de contouren van verandering in beleid (visie, taken en
activiteiten) zichtbaar. Dat is nodig om flexibel te kunnen anticiperen op de
snelle beleidsveranderingen die zich in de maatschappij, het veld, zorgbeleid en
-financiering en bij overheden voltrekken.
Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van
geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak. Vanuit deze doelstelling
vervult Resultaten Scoren o.a. de volgende functies:
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• Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste
kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen,
interventies en andere kennisproducten
• Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door Resultaten Scoren ontwikkelde
interventies en kennisproducten
Bij het opstellen van dit werkprogramma 2014 is
rekening gehouden met de publicatie van een reeks
belangrijke en voor het domein van kennisontwikkeling
“stoornissen in middelengebruik en gokken” relevante
beleidsdocumenten, te weten:

–afhankelijkheid en angststoornissen

05 GHB Monitor en vervolgbehandeling
06 Revisie richtlijn detox: verantwoord ontgiften door
ambulant en intramurale detoxificatie
Gedragsverslavingen: state-of-art rapport
Basisaanbod verslavingspreventie
Herstel
Handreiking Palliatieve zorg
Organisatie, bestuur, beleidsoverleg
Communicatie, website,
digitaal verzendhuis Resultaten Scoren
13 Publicaties Resultaten Scoren in 2014
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• Visiedocument verslavingszorg 2013 “Focus op
preventie en herstel”

• Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2017
• Nationaal Preventie Plan
• Startdocument van het Landelijk Samenwerkverband
Kwaliteitsstandaarden voor de ggz, thans Netwerk
Kwaliteitsontwikkeling ggz geheten
A priori en anticiperend op deze en andere beleidsontwikkelingen (Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorg-
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instituut Nederland i.o.) zullen de volgende uitgangspunten in 2014 in de uitwerking van het werkprogramma en
in de projecten van Resultaten Scoren zichtbaar worden:
1) Kennisproducten die rechtstreeks aansluiten bij
(co-morbide) behandeling en zorg van de “grote
diagnoses” (verder) ontwikkelen en implementeren:
alcohol, angststoornissen, depressie en ADHD

2) Deze kennisproducten in beginsel ook met aangepaste formats aanbieden in het kader van (beleid
rond) echelonnering in de basisggz
3) Kennisontwikkeling en kennisimplementatie systematisch hand in hand toe passen d.m.v. moderne leer,
training en supervisietrajecten (i.s.m. vereniging
Leernetwerk verslavingszorg)
4) Benutten van nieuwe inzichten in effectief professioneel handelen: “resultaten boeken, meer dan
interventies”
5) Streven naar betere afstemming, erkenning en
harmonisatie van Resultaten Scoren kennisproducten
en richtlijnen m.n. in verband met nieuwe beleidsontwikkelingen (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz,
Kwaliteitsinstituut)
6) Benutten van moderne publicatie- en distributiemethoden zoals online-beschikbaarheid,
printing-on-demand, cross-mediale producties
Een belangrijk basisdocument voor het werkprogramma
vormt verder de “Leidraad ontwikkeling en onderhoud
van kennisproducten” die door de stuurgroep Resultaten
Scoren is vastgesteld. De leidraad (www.resultatenscoren.nl)
bevat een matrix met 2 assen: een as waarop de hoofddoelgroepen voor preventie, behandeling en zorg worden
onderscheiden: jongeren, volwassenen, ouderen (alle drie
met subcategorieën lvg, dubbel diagnose, somatisch, justitieel) en een as die het bestaande en gewenste (maar
nog niet ontwikkelde) aanbod van preventie, behandelen zorginterventies karakteriseert. Aan de hand van het
geheel herziene masterprotocol van Resultaten Scoren,
dat nu ook een draaiboek en besliswijzer voor onderhoud
en update voor de 60 richtlijnen & protocollen van Resultaten Scoren van de afgelopen 15 jaren bevat, zal de
stuurgroep vanaf 2014 systematisch haar programmering
voor innovatie, doorontwikkeling en onderhoud kunnen
bepalen. De leidraad kan in beginsel ook gebruikt worden
om extern met andere kenniscentra beter af te stemmen
en bijvoorbeeld contraproductieve dubbele en overlappende richtlijnontwikkeling te voorkomen.
Resultaten Scoren heeft van het Netwerk VZ van GGZ
Nederland opdracht gekregen om in 2014 de mogelijkheden van een landelijk systeem voor beheer en
registratie van patiëntgegevens te onderzoeken. Zo’n
systeem is om verschillende redenen wenselijk, o.a. voor
research en secundaire analyse en om een beter inzicht
te krijgen in stagering en profilering waarmee nieuwe
risico- en doelgroepen in kaart kunnen worden gebracht.
In 2013 is reeds een eerste prototype in de vorm van een
ontwikkelproject geformuleerd. Voor 2014 vindt mede
op basis van dit initiatief met andere betrokkenen en
belanghebbenden verdere visievorming plaats op doelstelling, mogelijkheden, randvoorwaarden (o.a. betaalbaarheid en duurzaamheid), positionering etc.
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Opzet werkprogramma 2014
In dit werkprogramma 2014 beschrijven we eerst de
activiteiten van nieuwe projecten en (door)lopende projecten op gebied van kennis- en richtlijnontwikkeling die
eerder in 2013 of daarvoor zijn gestart (0.1 t/m 10).
Vervolgens beschrijven we de beleidsmatige en operationele activiteiten van het bestuur, stuurgroep, bureau,
overleg en netwerken en de nieuwe accenten die daarin
optreden. Er is tenslotte apart aandacht voor het “publieke gezicht” van Resultaten Scoren: haar publicaties,
website en verzendhuis (11 t/m 13).

01

02

Masterprotocol Resultaten Scoren

Handboek/protocollen CGT bij

Voorjaar 2014 zal het herziene masterprotocol (MP) van
Resultaten Scoren (2007) gereedkomen. Het is d.m.v.
een onderzoek onder gebruikers van het protocol methodisch aangescherpt; (bijv. meer systematische evaluatie
van pilots) en aangevuld met actieve(re) rol van beroepsgroepen, formuleren van competentieprofielen
annex relatie MP en Preffi bij toepassing bij preventieproducten. De producten van nieuwe of herziene richtlijnen/
protocollen zullen vanaf 2014 anders gepresenteerd en
gepubliceerd worden: samenvattende richtlijn, integrale
onderbouwing met literatuurverantwoording en pilots
(digitaal), managementsamenvatting (samenvatting product, instructies voor uitvoering, training, staf e.d.), en
cliëntenversie. Geheel nieuw in dit MP is het onderdeel
“onderhoud en revisie” waarvoor naast een onderhoudsschema waarin alle RS-producten zijn opgenomen, een
besliswijzer met criteria is opgesteld die als beoordelingsinstrument over dit schema gelegd wordt. Het resultaat
van deze beoordeling wordt gerelateerd aan de vijf typen
van herziening die het Britse kwaliteitsinstituut NICE onderscheidt (van uitgebreide herziening nodig tot terugtrekken van product). Het nieuwe MP zal in 2014 enkele
fasen worden getoetst, aangepast en tenslotte aan relevante gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers van
R&D afdelingen en kennisinstituten worden gepresenteerd en, eerst ter consultatie, ook aangeboden aan
richtlijn(beleids)organen zoals Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz, het Centrum Gezond Leven (CGL) en de
Erkenningscommissie Justitie. De stappen zijn:

• Vaststelling concept MP in de stuurgroep begin 2014
• Toetsing hoofdfasen MP bij revisie richtlijn Detox,

problematisch middelengebruik en
gokken
In verband met haar onderhoudsbeleid is Resultaten
Scoren in 2012 gestart met de integrale revisie van de
oorspronkelijk in 2000 ontwikkelde leefstijltrainingen.
Inmiddels is het Handboek Cognitieve Gedragstherapie
bij problematisch middelengebruik en gokken gereed
gekomen met daaraan gekoppeld een set van vier protocollen (basisprotocol individueel, kortdurend-individueel,
groepsprotocol kort en lang(er) en daarbij behorende (4)
werkboeken. Deze protocollen m.u.v. “groepsprotocol
kort” zijn bij vier VZ-instellingen getest met deelname van
ca. 90 cliënten. Er wordt, naast de reeds in 2010 gereedgekomen richtlijn CGT-Jeugd, ook gewerkt aan een speciale set (handleiding en werkboek) voor lvb. In 2014
wordt dit megaproject afgerond met de productie, promotie en lancering in het veld. De stappen die dit jaar
worden ondernomen zien er als volgt uit:

• Evaluatie (gericht op verhoging behandelintegriteit)

•
•

•

waarna aanpassingen

• Najaar 2014 finale vaststelling nieuwe MP
• Externe presentatie MP 2014 aan veld en

•

stakeholders

•

•
•
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van handleidingen en werkboeken n.a.v. de resultaten
van de pilot (gestructureerde interviews met
behandelaars en cliënten)
Aanpassing van de geteste CGT-materialen tot
definitieve producten
Uitbreiding van het CGT-pakket met (reeds ontwikkelde) jeugd en in 2de instantie de tot stand
gekomen lvb-materialen
Finale eindredactie, vormgeving en productie van
Handboek CGT (bestaande uit Handboek, 4 volwassen
handleiding + 4 werkboeken, 1 jeugd handleiding en
werkboek, met in latere fase lvb materialen)
Ontwerp “businessplan” met aandacht voor productie,
beheer, exploitatie en verkoop CGT materialen (met
specifiek betaalsysteem leden – niet leden Stichting
Resultaten Scoren)
Ontwerp “marketingplan” waarbij aandacht voor
presentatie, publiciteit & promotie middels communicatie en symposium
Speciale aandacht voor marketing van kortdurende
behandeling in basisggz
Ontwikkelen en aanbieden van competentie gestuurd
trainingsaanbod door het Leernetwerk VZ: trainingshandleiding inclusief modulaire opbouw voor diverse
doelgroepen CGT: volwassenen, jongeren, lvb

03

04

Richtlijn ADHD en problematisch

Richtlijn Middelenmisbruik of

middelengebruik bij adolescenten

–afhankelijkheid en angststoornissen

Deze richtlijn is een product van het in 2013 afgesloten
project over kwetsbare jongeren en in opdracht van Resultaten Scoren ontwikkeld door NISPA en Brijder/PARC
in samenwerking met een reeks andere kenniscentra op
gebied van o.a. ADHD en jeugdpsychiatrie. Op basis van
een omvangrijke literatuurstudie naar screening, diagnostiek en behandeling van co-morbide adolescenten en
training is een concept diagnostiek- en behandelrichtlijn
uitgetest in acht (vz en ggz) zorginstellingen.
Dit project heeft, naast veel vz-jeugdggz samenwerkingssynergie, als belangrijkste output opgeleverd een richtlijn,
een werkboek voor jongeren/adolescenten en een hoogkwalitatief literatuuronderzoek. Dit jaar zullen de producten van dit project breed worden gepromoot en uitgezet.
Dat gebeurt door:

Aan deze richtlijn wordt door Resultaten Scoren reeds
sinds 2011 gewerkt waarbij de uitvoering in haar opdracht wordt verricht door IVO en Mondriaan; nadat de
richtlijn de zogenoemde AGREE procedure heeft doorlopen, is zij voorgelegd aan het NIP en aan de NvVP. De resultaten daarvan zullen in 2014 worden verwerkt tot de
definitieve richtlijn “Behandeling van stoornissen in middelengebruik en angststoornissen” en gepresenteerd
worden als addendum bij de multidisciplinaire richtlijn
angststoornissen. Met de totstandkoming van deze definitieve richtlijn wordt in 2014 een mijlpaal bereikt vanwege de hoge prevalentie in klinische populaties (ca. 50%
van deze co-morbide stoornissen) en “bedient” zij twee
van de psychische hoofddiagnose-groepen, t.w. angststoornis en alcoholverslaving. De concrete activiteiten
zijn:

• Symposium over ADHD en middelengebruik bij

• Verwerking commentaar, aanpassing DSM5 en

adolescenten (6-2-2014)
• Productie en verspreiding van richtlijn en werkboek
• Doorontwikkeling van de trainingsmodule in
trainingsaanbod door Leernetwerk VZ
Daarnaast zal de stuurgroep Resultaten Scoren, mede als
spin-off van dit project, aansluitend overwegen om een
richtlijn voor de volwassenpopulatie “ADHD en stoornissen in middelengebruik” in haar ontwikkelprogramma op
te nemen.

eindredactie richtlijn co-morbide stoornissen

• Ontwerp, productie en (digitaal – hard cover)
aanbieden van de integrale richtlijn, samenvatting,
cliëntversie en fact sheet
• Landelijke promotie, gekoppeld aan conferentie of
speciaal Resultaten Scoren-symposium gericht op de
sectoren van GGZ en VZ
• Ontwikkeling van een trainingsaanbod door het
Leernetwerk VZ
Extra aandachtspunt voor de stuurgroep Resultaten
Scoren zal zijn om te overwegen “light-versies” te
ontwikkelen voor voorzieningen voor de basisggz.
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GHB Monitor en vervolgbehandeling

Revisie richtlijn detox: verantwoord

Dit project dat met subsidie van VWS in opdracht van
Resultaten Scoren uitgevoerd en gecoördineerd wordt
door het NISPA is de voortzetting van het in 2010 gestarte multicenterproject waarbij op basis van registratie
en onderzoek drie (klinisch en ambulante) detoxificatieprotocollen zijn ontwikkeld; dit vervolgproject richt zich
op de vraag hoe terugval van gebruik na detoxificatie
(hetgeen twee van de drie GHB cliënten overkomt) kan
worden gereduceerd. Onderzocht wordt welke methoden
voor terugval geïdentificeerd kunnen worden (er ontbreekt hier een systematische evaluatie) en welke voorspellers voor terugval bepaald kunnen worden. Belangrijke vraag is of verschil van detoxificatiemethode (intramuraal of ambulant) hierop van invloed is. In concrete zin
wordt in dit multicenterproject (met beoogde deelname
van 10 zorginstellingen en looptijd tot najaar 2015) getracht de volgende inzichten en resultaten op te leveren:

• Vergelijking van de twee meest gebruikte detoxifica•
•
•
•
•
•
•

tiemethoden
Evaluatie van het “toewijzingsalgoritme” ambulantintramuraal
Overzicht van terugvalmanagement en aanknopingspunten voor verbetering
Een op uitvoerbaarheid getoetst specifiek “Baclofenprotocol” voor terugvalmanagement
Inzicht in voorspellers van terugval
Inzicht in kenmerken van GHB patiënten op spoedeisende hulp
Practice-based aanbevelingen
Slotconferentie met eindrapporten

ontgiften door ambulant en intramurale
detoxificatie
Najaar 2013 heeft de stuurgroep besloten om de uit
2004 stammende richtlijn detox te laten herzien. Detoxificatie is een kernfunctie van de verslavingszorg, een
eerste stap in de behandeling en stabilisering van patiënten met een middelenstoornis. De richtlijn is vanaf 2004
in ruime mate (intramuraal) geïmplementeerd: vanaf
2005 ruim 40%, naar 64% in 2008 en in 2011 naar een
niveau van 73%. De inzichten over detoxificatie zijn niet
wezenlijk veranderd “ambulant als het kan, intramuraal
als het moet”, wel hebben zich voor de behandeling van
een onthoudingssyndroom in de afgelopen jaren nieuwe
ontwikkelingen voorgedaan rond middelengebruik en
medicatie en begeleiding.
Revisie van de richtlijn detox richt zich in 2014 op analyse van recente literatuur o.a. over nieuwe behandelmethoden maar ook over nieuwe psychoactieve middelen.
Daarnaast wordt dit jaar in nauwe samenwerking met alle
bij Resultaten Scoren aangesloten VZ-instellingen gewerkt aan een herzien concept protocol en starten in het
najaar de pilots. De kern van het nieuwe protocol zal bestaan uit:

• Beschrijving van de plaats van detoxificatie in het
zorgaanbod

• Op screening gebaseerde indicatiestelling en
aanvullende diagnostiek

• Biopsychosociale weging van de indicatie ter bepaling
Het Leernetwerk VZ onderzoekt de noodzaak & behoefte
voor een trainingsaanbod over GHB behandeling.

van de (ambulant c.q. intramurale) setting

• Algemene aspecten van detoxificatie
• Specifieke aspecten per psychoactieve stof: medicatie, begeleiding, vervolgbehandeling, aansluiting op
ROM e.d.
• Taken en competenties verslavingsartsen/psychiaters
en verslavingsverpleegkundigen
• Aanbeveling voor implementatie en evaluatie
Dit revisieproject zal op onderdelen parallel uitgevoerd
worden met het testen van het nieuwe Masterprotocol
(protocolontwikkeling en –onderhoud) dat Resultaten
Scoren laat ontwikkelen.
De in dit project te ontwikkelen trainingsmodule vormt
de basis waarop het Leernetwerk VZ haar trainingsaanbod
over “verantwoord ontgiften” zal gaan ontwerpen (zo
mogelijk ook buiten de VZ).
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Gedragsverslavingen:

Basisaanbod verslavingspreventie

state-of-art rapport
Voorjaar 2014 wordt aan Resultaten Scoren door een
groep kennisinstituten in opdracht een overzichtsrapport
opgeleverd met een heldere beschrijving van bestaande
theorieën, kennis en diagnostiek over gedragsverslavingen, de klinische betekenis, de ontwikkelde expertise
voor preventie, behandeling en beloop hiervan en de
vraag in hoeverre en zo ja welke functie tot het domein
van de (verslavings)zorg moet worden gerekend. In eerste instantie wordt vanuit het concept van “verstoringen
in het beloningssysteem” tot de gedragsverslavingen gerekend: game- en gokverslaving en verslaving aan internet, sociale media en porno. De verslavingszorg kan met
de inzichten uit dit onderzoek bepalen op welke manier
deze risicogedragingen behandeld moeten worden, volgens welke indicaties en met welk beleid. Activiteiten in
dit project zijn de volgende:

• Oplevering en beoordeling eindrapport door de
stuurgroep Resultaten Scoren

• Organisatie van een invitational conference met

•
•

•
•

relevante beroepsgroepen en stakeholders w.o.
behandelaars, preventiefunctionarissen, bestuurders,
onderzoekers, financiers, overheden, cliënten,
aanbieders
Opstellen van een position paper
In beginsel opstellen van een programma zorg &
preventie van gedragsverslaving voor het
meerjarenbeleid van Resultaten Scoren
Publicatie van eindrapport en fact sheet
Indien wenselijk ontwikkelen van een “module
gedragsverslavingen” door het Leernetwerk VZ
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Preventie heeft een grote prioriteit zowel in de sector als
bij Resultaten Scoren. In het visiedocument wordt dat
nader beargumenteerd. Resultaten Scoren heeft in overleg met VPN (waarbinnen alle hoofden verslavingspreventie samenwerken) in 2013 opdracht verleend om het
bestaande aanbod van verslavingspreventieve interventies (onder jongeren) systematisch te beschrijven en de
kwaliteit ervan te bepalen. Dat heeft het rapport “Investeren in verslavingspreventie” opgeleverd en ertoe geleid
dat er nu een matrix is ontworpen met enerzijds preventie-settingen (vrije tijd, onderwijs etc.) en anderzijds de
preventieve interventies (zoals voorlichten, trainen,
screenen, monitoren e.d.) die al dan niet in deze settingen
worden toegepast. In dit verband is ook de mate van
evidentie beoordeeld hetgeen een staalkaart van effectieve en niet of nauwelijks aantoonbaar effectieve methodieken heeft opgeleverd. Voor 2014 is door Resultaten Scoren een vervolgopdracht geformuleerd waarbij
voor de settingen “onderwijs” en “zorg & welzijn” nadere
analyse plaatsvindt van veelbelovende methodieken met
het doel deze op een hoger niveau van erkenning (effect
en bereik) te brengen of verder onder auspiciën van de
stuurgroep Resultaten Scoren door te ontwikkelen.
Activiteiten in dit project:

• Concept rapport aan stuurgroep Resultaten Scoren en
hoofden preventie

• Besluitvorming over (door)ontwikkeling van enkele
preventieve interventies

• Daarbij toepassing van het Masterprotocol met
preventie-annex van Resultaten Scoren

• Ontwikkelen van een basiscursus verslavingspreventie
door het Leernetwerk VZ

09

10

Handreiking Palliatieve zorg

Herstel

In 2013 is in opdracht van Resultaten Scoren het onderzoek “Resultaten scoren bij herstel” uitgebracht. Het bevat een visie op herstel en herstel-ondersteunende zorg
en een landelijk overzicht van projecten en activiteiten
die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door de cliëntenbeweging al dan niet i.s.m. de verslavingszorg. Evidente resultaten daarvan zijn nog niet aangetoond; herstel
bevindt zich nog in een pioniersfase, waarbij haar positie
vanuit een breed gedragen beleidsvisie binnen de zorg
nog verduidelijkt moet worden.
Belangrijke aanzet daarvoor treffen we aan in het nieuwe
visiedocument waarin staat dat “herstel niet gebonden is
aan een fase in het verslavingsproces en de kansen op
herstel groter zijn als problemen nog niet heel ernstig zijn
en een geïntegreerde benadering een ernstig beloop kan
voorkomen”, daarnaast vermeldt het visiedocument dat
“de VZ ondersteunt en bevordert het persoonlijke herstelproces van (zelf)zorg, eigen regie en zelfregulatie en het
voorkomen van stigmatisering”. De rol van Resultaten
Scoren bij herstel is nog niet helder: het rapport constateert in dit opzicht dat er over (m.n. persoonlijk) herstel
nog onvoldoende wetenschappelijk fundament en instrumentarium is ontwikkeld. Resultaten Scoren ziet als
meest logische stap om de operationalisatie en evaluatie
van herstelconcepten in de praktijk van zorg nader te
onderzoeken, hetgeen betekent:

• Evaluatie van (o.a. de operationalisatie van) herstelperspectieven in behandelprogramma’s, daarbij
gebruikmakend van reeds ontwikkelde instrumenten
met herstelindicatoren
• Ontwikkelen van een prototype herstelindicatorenstandaard die o.a. voor ROM doeleinden kan worden
gebruikt
• Het Leernetwerk VZ vernieuwt en integreert recente
herstelinzichten en herstelperspectief in haar
trainingsaanbod
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Er is in de praktijk een in omvang toenemende categorie
chronisch verslaafden waarvoor het huidige zorgaanbod
ontoereikend blijkt te zijn. Het gaat om vele duizenden
(vaak aan alcohol) verslaafde zorgmijders waar ernstige
hiaten in de zorg optreden met als gevolg verdere sociaalmedische verloedering en aftakeling. Op een in het voorjaar van 2013 door NISPA, Platform Eerste Geneeskundigen VZ en Resultaten Scoren georganiseerde invitational
conference hebben verslavingsartsen/psychiaters in dit
verband bepleit om een handreiking palliatieve zorg door
Resultaten Scoren samen te stellen.
De handreiking zou globaal beschouwd moeten bestaan
uit diagnostische overwegingen ter vaststelling van autonomie (neurocognitief, juridisch/bopz, etc.), teamgesprek
en -overleg o.a. moreel beraad, beleid, eindverantwoordelijkheid en palliatieve begeleiding. De activiteiten van
dit project in 2014 zien er als volgt uit:

• Opdracht aan NISPA om (projectplan voor) handreiking PZ te ontwikkelen i.s.m. multidisciplinair
samengestelde projectgroep
• Samenstellen van een concept handreiking gebaseerd
op evidence en practice-based inzichten
• Presenteren en toetsen concept handreiking in
invitational conference
• Publiceren van handreiking door Resultaten Scoren,
berichtgeving naar relevante beroepsgroepen en
artikelen (o.a. Medisch Contact, TvV, e.d.)

11

Organisatie, bestuur, beleidsoverleg

11.2 Beleidsoverleg:
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz,

11.1 Organisatie

jeugd, on-line gokken

Resultaten Scoren is al eens eerder omschreven als een
“dynamische netwerkorganisatie” die als kern inhangt in
een reeks van andere professionele, wetenschappelijk,
bestuurlijk en beleidsmatige netwerken en platforms. In
de alledaagse praktijk is de stuurgroep in nauwe samenwerking met de programmaleiding het centrale orgaan
van het kenniscentrum. De stuurgroep bestaat uit negen
leden die landelijk en regionale bestuurlijke, wetenschappelijke en professionele sleutelposities uitoefenen. De leden participeren in veel grote beleids- en kennisnetwerken op de terreinen die voor Resultaten Scoren relevant
zijn. De stuurgroep komt zeven keer per jaar bijeen met
incidenteel een inhoudelijk/strategisch beraad waarbij
met een helicopterview macro-ontwikkelingen in beleid
en werkveld de revue passeren.

Resultaten Scoren overlegt enkele keren per jaar met
het ministerie van VWS, ZonMw, Kwaliteitscommissie
Forensische Zorg (GGZ/NL), EFP en andere kenniscentra.
In het werkveld vindt periodiek overleg plaats met het
landelijk overleg verslavingspreventie (VPN), Platform
1ste Verslavingsgeneeskundigen, Expertgroep ROM-VZ,
Opleidingsfunctionarissen en beroepsorganisaties.

In 2014 zal de stuurgroep Resultaten Scoren een commissie samenstellen die tot taak krijgt om de nauwe
samenwerking tussen de Stichting Resultaten Scoren en
de Vereniging Leernetwerk VZ nader vorm en inhoud te
geven. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van beide
rechtspersonen zal zij een “blauwdruk” voor deze samenwerking ontwerpen waarbij tenslotte ook een advies over
bestuurlijke stroomlijning zal volgen.
De Stichting Resultaten Scoren wordt bestuurd door het
algemeen bestuur (dat twee keer per jaar vergadert) en
wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur van
drie personen (die ook de positie van bestuurders innemen in de stuurgroep).
Het bureau van Resultaten Scoren ondersteunt bestuur
en stuurgroep, coördineert en bewaakt het werkprogramma en onderhoudt een reeks externe contacten.
Het bureau heeft een kleine formatie die bestaat uit een
programmaleider (1 fte) en een management-assistent
(0,4 fte) en soms uit (een) tijdelijke of freelance (project)
medewerker(s).

De stuurgroep Resultaten Scoren zal kennismaken en
overleg gaan voeren met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz in verband met beleidsmatige afstemming van
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, beroeps/veldnormen, zorgstandaarden etc.
Rond het in 2013 afgesloten project “Kwetsbare groepen
en middelengebruik” dat Resultaten Scoren in opdracht
van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd, is nog geen
concreet vervolgperspectief. VWS heeft aangegeven dat
de bal voor vervolgstappen in haar visie nu bij de (jeugd)
veldpartners ligt die het plan hebben opgevat om een
Partnership Jeugd en Verslaving in het leven te roepen.
Wel heeft VWS gemeld dat zij zich wil inspannen om in
het kader van het 5de ZonMW Preventieprogramma extra
aandacht te vragen voor kwetsbare jongeren met hoog
risico op verslaving. Daarnaast biedt het in het najaar
uitgebracht Nationale Preventie Plan met een budget van
ca. 7 miljoen, aanknopingspunten voor projectmatig vervolg voor deze speciale categorie jongeren.
In het kader van de legalisering van (aanbieders van)
on-line gokken per 1 januari 2015, zal op initiatief van
de ministeries van V & J en VWS en de recent opgerichte
KSA (Kansspelautoriteit) o.a. een fonds voor onderzoek,
innovatie en preventie worden opgericht. Resultaten
Scoren heeft tijdens een kennismaking met KSA haar expertise naar voren gebracht en concreet melding gemaakt
van de uitkomsten van het rapport over “Gedragsverslavingen” dat in het voorjaar wordt verwacht.
Resultaten Scoren faciliteert jaarlijks een aantal landelijke
werkoverleggen: vier keer per jaar vergadert het Platform
Jeugdverslavingszorg (waarin alle regionale voorzieningen
voor jeugdbehandeling vertegenwoordigd zijn), twee keer
per jaar komen de HBO-coördinatoren verslavingskunde
in Amersfoort bijeen.
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Communicatie, website,
digitaal verzendhuis Resultaten Scoren
De website van Resultaten Scoren www.resultatenscoren.nl
is nu ruim twee jaar in de lucht. Het is het digitale visitekaartje, het publieke gezicht van de Stichting en fungeert
ook als vraagbaak voor gebruikers en geïnteresseerden
zoals onderzoekers, kennisontwikkelaars, hulpverleners,
studenten, etc. Alle (ca. 80) publicaties in de vorm van
richtlijnen, protocollen, onderzoeksrapporten, conferentieverslagen van Resultaten Scoren zijn erop te lezen,
gratis te downloaden of te bestellen. Periodiek verschijnen digitale nieuwsbrieven waarin nieuwe publicaties,
conferentie en seminars worden aangekondigd.
Het nu nog overwegende “fysieke” verzendhuis van Resultaten Scoren zal vanaf 2014 stapsgewijs grotendeels
gedigitaliseerd worden. Dat proces is versneld door twee
redenen: als resultaat van de op stapel staande volledige
revisie en cross-mediale productie en uitgave van het
nieuwe Handboek CGT bij problematisch middelengebruik
en gokken en vanwege de verhuizing van het bureau van
Resultaten Scoren waardoor opslagruimte tot een minimum moest worden teruggebracht.
Voor de overgang naar een voornamelijk digitaal verzendhuis wordt in 2014 een business case gemaakt; deze
was oorspronkelijk voorzien in 2013. Inzet daarvan is een
zo economisch en praktisch-logistiek mogelijke formule
te ontwerpen waarbij een zo maximaal mogelijk rendement wordt nagestreefd met het oog op distributie en
verkoop van Resultaten Scoren-producten. In de business
case is een afweging nodig of er een betaaldrempel voor
degenen die geen lid zijn van het algemeen bestuur aan
Resultaten Scoren wenselijk is, bijvoorbeeld gelet op de
ontwikkelingen in de basis-ggz. Daarnaast is er aandacht
nodig voor cross-mediale productie (d.w.z. hardcover –
digitaal, maar ook toepassing van printing-on-demand)
en publicatie van kennisproducten die in meerdere onderdelen worden aangeboden zoals het Handboek CGT
dat minimaal gaat bestaan uit een handboek, vier handleidingen en vier werkboeken (en later uit dertien uitgaven met jeugd- en lvb-materialen).
Dit werkjaar zal de Engelstalige site worden uitgebreid
met alle in het Engels geschreven Resultaten Scoren
publicaties, factsheets, artikelen, ppt’s. Het blijkt dat
buitenlandse collega’s informatie over Resultaten Scoren
zeer op prijs stellen. Anderzijds kunnen Nederlandse
presentatoren op buitenlandse conferenties en trainingen
eenvoudig gebruik kunnen maken van het Engelse sitegedeelte en ernaar verwijzen.
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Publicaties Resultaten Scoren in 2014
Resultaten Scoren zal in 2014 de volgende reeks
publicaties uitbrengen en verspreiden:

• Handboek CGT bij problematisch middelengebruik

•
•

•

•

•
•

en gokken: pakket van handboek met theorie,
basisprotocol, capita selecta, vier handleidingen en
vier cliënt-werkboeken
Richtlijn ADHD en middelengebruik jongeren:
richtlijn en werkboek
Overzichtsrapport Gedragsverslavingen in Nederland, synthese van stand van zaken in wetenschap,
behandelpraktijk en opvattingen experts
Richtlijn Stoornissen in middelengebruik en
angststoornissen: addendum bij multidisciplinaire
richtlijn angststoornissen
Masterprotocol Resultaten Scoren:
handleiding voor de ontwikkeling en onderhoud van
kennisproducten: protocollen, richtlijnen, kennis- en
onderzoeksrapporten
Investeren in verslavingspreventie II: focus op
onderwijs, zorg en vrije tijd
Handreiking Palliatieve zorg

Er zullen n.a.v. deze publicaties bovendien 7 nieuwe
factsheets verschijnen.

COLOFON
Stichting Resultaten Scoren, 2014
www.resultatenscoren.nl
Ontwerp: www.taluut.nl
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