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Meetperiode Pretest december 2018-januari 2019 
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Welke variabelen worden gevraagd?  
Bevraagde variabelen:  

Naam Beschrijving Dataformaat 

Item 1 Aanwezigheid van het begrip “familie” in de algemene missie en/of visie van de 
GGZ-voorziening 

Binair 

Item 2 Beschikbaarheid van een organisatiebrede ambitietekst of visietekst m.b.t 
familiebeleid 

Binair 

Item 3 Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn aangaande het omgaan met 
beroepsgeheim bij het informeren van familie  

Binair 

Item 4 Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn rond de omgang met 
klachten van familie 

Binair 

Item 5 Beschikbaarheid van een daarvoor bestemde (verplichte) ruimte in het 
patiënten-/cliëntendossier voor de registratie van contactgegevens van familie, 
relatie tot de cliënt/patiënt en type contacten met familie 

Binair 

Item 6 Beschikbaarheid van een verslag of overzicht waaruit blijkt dat er jaarlijks 
vorming of coaching wordt georganiseerd/gevolgd rond familieparticipatie 

Binair 

Item 7 Beschikbaarheid van een verslag of overzicht waaruit blijkt dat er minstens op 2-
jaarlijkse basis een familietevredenheidsmeting wordt uitgevoerd  

Binair 

Item 8 Beschikbaarheid van een verslag of overzicht waaruit blijkt dat er de 
zorgvoorziening op een systematische manier families laat participeren op 
beleidsniveau.  

Binair 

Item 9 Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn aangaande het omgaan met 
kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP) of 
afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)  

Binair 
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Hoe worden de gegevens gemeten of bepaald?  

Meetfrequentie 

Validatieoefening 2018 
Zelfevaluatie. 1x in najaar 2018. 

- Doelstelling: reacties nagaan op indicator/ meetprotocol.  

- Duidelijke checklist, meetprotocol creëren, zodat niet per plaatse moet gegaan worden om de 

zaken te evalueren.  Voor deze pretest is er een zelfevaluatie.  

- Bepalen over wat voldoende is van materiaal om aan te tonen en hoe omgaan met 

vertrouwelijke info. 

- Deze pretest wordt uitgevoerd in alle GGZ sectoren, inclusief alle revalidatieconventies. 

 

Eigenlijke meting vanaf 2019 
1 maal per jaar. Iedere deelnemende GGZ-voorziening wordt jaarlijks één (halve) dag bezocht door 

externe peers. De toewijzing van de auditoren en meetperiode is een bevoegdheid van het QID-

bestuur. Daarbij wordt erover gewaakt dat de voorzieningen voldoende tijd krijgen om deze audit in 

te plannen in de agenda’s van de medewerkers die een externe audit zullen uitvoeren. Deelnemende 

voorzieningen zijn ook bereid om een medewerker af te vaardigen als auditor naar een andere 

voorziening. Bij de toewijzing van auditoren aan voorzieningen wordt er tevens rekening gehouden 

met lokalisatie (niet in de onmiddellijke buurt van de eigen voorziening, maar toch haalbaar qua 

verplaatsing).  

 

Meetperiode  

Validatieoefening  

10 december 2018 tot 19 januari 2019 

 

Eigenlijke meting vanaf 2019 
Nog te bepalen – gedurende 6 weken moeten de audits uitgevoerd worden – mogelijks kan dit in 

dezelfde periode als andere externe audits (onmiddellijk na het selectiemoment moeten de metingen 

door de zorgvoorzieningen worden doorgestuurd, zodat er ook snel confirmatie kunnen opgemaakt 

worden). 

 

Meetmethode  
Evaluatoren gaan na of de 9 items van een familiebeleid aanwezig zijn in de GGZ-voorziening. invultool 

wordt vervolledigd, waarin wordt berekend welke elementen van het familiebeleid al (1) dan niet (0) 

afdoende zijn gerealiseerd. Voor de controle van missie-, visie-, en ambitieteksten, en richtlijnen, 

wordt verwacht dat er een actuele versie beschikbaar is in de GGZ-voorziening. Dit houdt in dat de 

documenten een datum van publicatie hebben die niet ouder is dan een bepaald aantal jaar. Tijdens 

de audit wordt geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van deze documenten. Hieronder worden de 

verschillende items in detail besproken. 
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Indicator: aanwezigheid voorwaarden familiebeleid 

Vooraleer in te gaan op de inhoud van de verschillende items en hoe deze te evalueren, lichten we 

hier enkele begrippen ter verduidelijking toe. Het is belangrijk dat voor een juiste beoordeling van de 

items dat deze begrippen en definities ter hand worden genomen. 

Begrippen familiebeleid en familieparticipatie (Familieplatform Geestelijke Gezondheid [FGG], 2015; 

Klunder, Lenferink, & Shabaz, 2014; LPGGz, 2011; LPGGz, 2016; Expertisecentrum Mantelzorg, 2008; 

Klaassen, 2014; Klunder, Lenferink, & Shabaz, 2014; LPGGz, 2016; van Schooten, Beersen, & Berg, 

2011). 

Er zijn vier pijlers of sleuteldomeinen wanneer er gesproken wordt over familieparticipatie of breder 

familiebeleid in zorgvoorzieningen binnen de GGZ, namelijk: (1) ‘bejegenen’: gaat over de omgang van 

hulpverleners met familie, (2) ‘informeren’: heeft betrekking op het bieden van voldoende informatie 

aan de familie, waarbij minstens zowel aan cliënt als familielid geïnformeerd worden over de werking 

m.b.t. familieparticipatie (3) ‘betrekken’: omhelst het voldoende betrekken van familie bij de zorg. (4) 

‘ondersteunen’: ondersteuning die vanuit de zorgvoorziening en/of hulpverleners geboden wordt aan 

de familie van de cliënt. Deze pijlers werden bepaald door o.a. familieorganisaties en onderzoekers uit 

een nationaal en internationaal milieu (Familieplatform Geestelijke Gezondheid [FGG], 2015; Klunder, 

Lenferink, & Shabaz, 2014; LPGGz, 2011; LPGGz, 2016) 

De visie, de voorwaarden en de wijze waarop een zorgvoorziening de familie benadert en betrekt, 

wordt vastgelegd in het familiebeleid met als doel de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren, 

hulpverleners richting te bieden en familie duidelijkheid te geven rond wat ze mogen verwachten van 

de zorgvoorziening (Expertisecentrum Mantelzorg, 2008; Klaassen, 2014; Klunder, Lenferink, & Shabaz, 

2014; LPGGz, 2016; van Schooten, Beersen, & Berg, 2011).  

Begrippen missie-visie-ambitietekst, beleidstekst/sneuveltekst. (LPGGz, 2016; van Dartel, Jacobs, & 

Jeurissen, 2002; Zorgnet Vlaanderen, 2014; Familieplatform, 2018). 

Een degelijk en goed uitgewerkt familiebeleid situeert zich op macroniveau. Een groot deel van de 

zorgvoorzieningen beschikt over een geschreven missie, visie en waarden. De missie van een 

zorgvoorziening reflecteert het officiële doel of de bestaansreden van de voorziening. De visie, ook 

wel de beleidsvisie genaamd, is een document dat de visie op de zorg, waar de zorgvoorziening voor 

staat en naartoe wilt, weerspiegelt. De visie van een zorgvoorziening is gebaseerd op de eigen 

identiteit en de missie van de voorziening. De visie van de zorgvoorziening is eerder abstract opgesteld, 

is motiverend en inspirerend en is toepasbaar binnen de gehele organisatie. Daarnaast kan een meer 

specifieke ambitietekst opgesteld worden waarin de doelstelling of visie van de organisatie m.b.t. 

familieparticipatie meer uitgebreid, duidelijk en helder wordt beschreven. 

Voor de ontwikkeling van een goed verankerd familiebeleid is het nodig dat op macroniveau (dus 

organisatiebreed) het element ‘familieparticipatie’ wordt opgenomen. Het is namelijk belangrijk dat 

de directie duidelijk vastlegt en communiceert dat binnen de zorgvoorziening de familie van een cliënt 

principieel wordt benaderd als een partner in de zorg. Zo wordt een helder signaal gegeven naar 

hulpverleners, cliënten en familie en zal het belang van familieparticipatie minder ter discussie worden 

gesteld (Klunder, Lenferink, & Shabaz, 2014; Similes, 2012).  

Om te bekomen dat een familiebeleid ook effectief wordt geïntegreerd en toegepast in de dagelijks 

geleverde zorg moet ook op afdelingsniveau een familiebeleid worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd (mesoniveau). In tegenstelling tot de voorgaande documenten die organisatiebreed 

zijn opgesteld, is het doel van beleidsteksten en discussienota’s om visie, ambities of waarden te 
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expliciteren en toe te passen op specifieke gebieden waardoor ze meer bruikbaar worden op 

procesniveau. Het zijn dus werkinstrumenten die helpen bij het concretiseren of vertalen van het 

organisatiebreed geschreven beleid op mesoniveau. Deze vormen dan sneuvelteksten die de 

zorgvoorziening gebruikt om een bepaald onderwerp binnen een specifiek toepassingsgebied helder 

te krijgen. Met betrekking tot familieparticipatie zou een zorgvoorziening bijvoorbeeld discussienota’s 

kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van een kader rond beroepsgeheim bij het werken met 

familie. Het gaat dan om geschreven werkwijzen/ richtlijnen waarbij het concrete handelen gestuurd wordt 

door het beschrijven van concrete stappen die gezet kunnen worden. 

Het gaat minimaal over organisatiebrede voorwaarden m.b.t. familiebeleid, dus indicatoren moeten 

teruggevonden worden in documenten van de algemene organisatie (niet enkel in één afdeling of 

segment). Als er beleids- of visieteksten zijn die enkel van toepassing zijn binnen specifieke afdelingen 

of doelgroepen, is dit onvoldoende. 

 

Item 1: Aanwezigheid van het begrip ‘familie’ in de algemene missie en/of visie van de GGZ-voorziening 

(organisatiebreed) 

Waar wordt de detailindicator onderzocht? 

Een recente missie- en visietekst wordt voorgelegd en gecheckt. 

Waarop wordt er gecheckt?   

Aanwezigheid van begrippen in de missie- en visietekst die verwijzen naar familie van cliënten die zich 
aanmelden in een GGZ-voorziening. De auditoren duiden aan of er een dergelijke terminologie (zie 
onder) aanwezig is in de missie-of visietekst van de GGZ-voorziening. Zo ja, dan wordt de richtlijn 
onderzocht op de aanwezigheid van een recente publicatiedatum. 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Familie wordt hier breed gedefinieerd, namelijk: “Ieder die zich betrokken voelt op de persoon met 
psychische nood; familieleden, partners of goede vrienden, al dan niet actief als mantelzorger.” Het 
gaat hier dus over familie of naasten die nauw betrokken zijn in de zorg van hun familielid/vriend(in) 
(dochter/zoon, ouder, broer/zus, partner, vriend(in), buddy…). 1  

Andere termen die kunnen voorkomen: ‘belangrijke derden’, ‘context’, ‘naaste’, ‘naastbetrokkene’, 
‘familiebetrokkene’, ‘context rondom de cliënt’, ‘mantelzorger’, ‘triade’ of trialoog2.  

Recent: tekst werd maximum 5 jaar geleden geüpdatet. 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of er een dergelijke terminologie aanwezig 
is in de missie- en/of visietekst van de GGZ-voorziening. Er wordt enkel 1 gescoord indien de 
publicatiedatum van de missie- en visietekst jonger is dan 5 jaar voor meting. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven (bv. paragraaf uit missie / 
visietekst). 

                                                           
1 Verder wordt enkel de term ‘familie’ gebruikt maar dit verwijst dus telkens naar deze brede definitie 
2 De ‘triade’ gaat over de driehoek cliënt – familielid – hulpverlener. Afstemming tussen de drie perspectieven, de 

“trialoog”, is nodig om tot goed herstel te komen. 
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Item 2: Beschikbaarheid van een organisatiebrede ambitietekst of visietekst m.b.t. familiebeleid 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?   

Visietekst of ambitietekst wordt voorgelegd en gecheckt.  

Waarop wordt er gecheckt?   

Aanwezigheid van een beleidstekst waarin richtlijnen kunnen teruggevonden worden die verwijzen 

naar de (positieve) bejegening, informering, ondersteuning, en betrokkenheid t.a.v. familie van 

cliënten in een GGZvoorziening. 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Hier wordt gekeken of de vier sleuteldomeinen van familiebeleid aanwezig zijn, namelijk: (1) 

‘bejegenen’: gaat over de omgang van hulpverleners met familie, (2) ‘informeren’: heeft betrekking op 

het bieden van voldoende informatie aan de familie, waarbij minstens zowel aan cliënt als familielid 

geïnformeerd worden over de werking m.b.t. familieparticipatie (3) ‘betrekken’: omhelst het 

voldoende betrekken van familie bij de zorg. (4) ‘ondersteunen’: ondersteuning die vanuit de 

zorgvoorziening en/of hulpverleners geboden wordt aan de familie van de cliënt (Familieplatform 

Geestelijke Gezondheid [FGG], 2015; Klunder, Lenferink, & Shabaz, 2014; LPGGz, 2011; LPGGz, 2016) 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijke richtlijnen aanwezig zijn in 
de ambitietekst van de GGZ-voorziening.  

Er wordt enkel 1 gescoord voor dit item als alle 4 de sleuteldomeinen aanwezig zijn. Er dient 
aangegeven te worden binnen de invoertool welke sleuteldomeinen aan- of afwezig zijn. Er wordt 
enkel 1 gescoord indien de publicatiedatum van de missie- en visietekst jonger is dan 3 jaar voor 
meting. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven (bv. paragraaf uit missie / 
visietekst). 
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Item 3:Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn aangaande het omgaan met 

beroepsgeheim bij het informeren van familie 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?  

Procedures, richtlijnen en adviesteksten 

Waarop wordt er gecheckt?   

Aanwezigheid van minimaal 1 geschreven werkwijze/ richtlijn (het sturen van het concrete handelen 

door het beschrijven van concrete stappen die gezet kunnen worden) aangaande het omgaan met 

beroepsgeheim t.a.v. cliënten die zich aanmelden in een GGZ-voorziening en hun familie  

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Beroepsgeheim: is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden die iemand door het 

uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen.  In het werken met familie als partner in zorg is het 

noodzakelijk dat er vanuit elke organisatie een scherper kader geboden wordt wat betreft 

beroepsgeheim.  Minimaal wordt er een onderscheid gemaakt tussen persoonsgebonden en niet-

persoonsgebonden informatie 

Wet op de privacy : voluit de Wet van algemene verordering gegevensbescherming (25 mei 2018) voor 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, is een wet die de burger moet beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke 

gegevens. 

Wet op de patiëntenrechten: Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. 

Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en 

de beroepsbeoefenaar. 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijke richtlijn aanwezig zijn in de 

beleidstekst van de GGZ-voorziening. Er wordt enkel 1 gescoord indien de publicatiedatum van de 

werkwijze/ richtlijn jonger is dan 2 jaar voor meting. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven (bv. paragraaf uit missie / 
visietekst). 
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Item 4: Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn rond de omgang met klachten van familie 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?   

Procedures, richtlijnen en adviesteksten 

Waarop wordt er gecheckt?   

Aanwezigheid van minimaal 1 geschreven werkwijze/ richtlijn / stroomdiagram aangaande het omgaan 

met klachten van familie van  cliënten die zich aanmelden in een GGZ-voorziening. 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Probleem of klacht van familie : het betreft het al dan niet formeel kenbaar maken van ontevredenheid 

over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus bejegend 

door een hulpverlener, de zaken lopen anders dan verwacht.   

De werkwijze/ richtlijn / stroomdiagram geeft aan of er contactpersoon beschikbaar is voor klachten 

(duidelijk via contactgegevens) en of er een stroomdiagram voorzien is waarbij mogelijke stappen 

worden aangegeven. 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijke werkwijze/ richtlijn/ 

stroomdiagram aanwezig is binnen de GGZ-voorziening. Er wordt enkel 1 gescoord indien de 

publicatiedatum van de richtlijn of het stroomdiagram jonger is dan 2 jaar voor meting. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven. 

 

Item 5: Beschikbaarheid van een daarvoor bestemde (verplichte) ruimte in het patiënten-

/cliëntendossier voor de registratie van contactgegevens van familie, relatie tot de cliënt/patiënt en 

type contacten met familie. 

 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?  

 

Check op basis van patiëntendossier: elektronisch of ‘papieren dossier’ (welke vorm dan ook)  

 

Waarop wordt er gecheckt?   

Beschikbaarheid van een toegankelijke ruimte voor de registratie van een aantal aspecten van contact 

met familie van  cliënten die zich aanmelden in een GGZ-voorziening. Meer bepaald gaat het om een 

ruimte waarin volgende kan worden geregistreerd (alle moeten aanwezig zijn): 

- de contactgegevens van de familie; 

- Relatie tot de cliënt 

- Het type contact met familie; 

 

 

 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   
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-  de contactgegevens van de familie: 

  Naam 

  Telefoonnummer 

  Adres (optioneel) 

  Email (optioneel) 

- Relatie tot de cliënt: ouder/ partner/ kind / broer/ zus/ grootouder/ kleinkind/ andere 

- het type contact met familie: datum / betrokken personen/ informeel gesprek/ hetero-

anamnese/ crisisgesprek/ opmaak behandelplan/ teamoverleg met familie/ partnergesprek/ 

gezinsgesprek/ triadekaartbespreking/ samenspraakfiche/… 

 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijke registratieruimte (alle 3 de 

subcategorieën moeten aanwezig zijn) aanwezig in het patiëntendossier. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven. 

 

Item 6: Beschikbaarheid van een verslag en/of overzicht waaruit blijkt dat er jaarlijks vorming of 

coaching wordt georganiseerd/gevolgd rond familieparticipatie 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?  

Opleidingstrajecten/ VTO-beleid / aanwezigheidsattesten opleidingen 

 

Waarop wordt er gecheckt?    

Beschikbaarheid van een verslag of overzicht waaruit blijkt dat jaarlijks wordt ingezet op vorming of 

coaching rond familiebetrokkenheid/ familieparticipatie.  

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Welke soort opleiding/ vorming? 

- Studiedagen mbt familie/ georganiseerd door Familieorganisaties 

- KOPP-preventiegesprekken; 

- hanteren van beroepsgeheim /klachten familie … 

- coaching rond bepaalde thema’s die met familie/triade te maken hebben (bv. van 

Familieplatform, familieorganisatie, etc). 

- ….. 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijk overzicht van gevolgde 
vormingen aanwezig is. Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven (bv. 
paragraaf uit verslag, overzicht van gevolgde sessies). 
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Item 7: Beschikbaarheid van een verslag en/of overzicht waaruit blijkt dat er minstens op tweejaarlijkse 

basis een familietevredenheidsmeting wordt uitgevoerd  

Waar wordt de detailindicator onderzocht? 

 

De resultaten van de metingen kunnen worden voorgelegd.  De meting is max 2 jaar oud. 

Waarop wordt er gecheckt?   

Beschikbaarheid van een verslag of overzicht waaruit blijkt dat er tweejaarlijks een 

familietevredenheidsmeting wordt uitgevoerd. 

Vragenlijst wordt voorgelegd. Eventuele resultaten, response rate etc. voorleggen. 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Tevredenheidsvragenlijst is een set van vragen gericht aan de familie, die bij voorkeur gebaseerd op 4 

pijlers: informatie/ bejegening/ Steun/ participatie 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijk overzicht van 

familietevredenheidsmetingen aanwezig is. 

Er wordt een open ruimte voorzien om de bewijsstukken aan te geven (bv. deelnamegraad, beperkte 
set van resultaten). 

 

Item 8: Beschikbaarheid van een verslag en/of overzicht waaruit blijkt dat de zorgvoorziening op een 

systematische manier families laten participeren op beleidsniveau 

Waar wordt de detailindicator onderzocht?  

 

Algemene verslaggeving 

 

Waarop wordt er gecheckt?  

Beschikbaarheid van een verslag en/of overzicht waaruit blijkt dat de organisatie families laat 

participeren op beleidsniveau  

 

Hoe worden begrippen gedefinieerd?   

Familieparticipatie op beleidsniveau: familie-ervaringsdeskundigen, familieraad, focusgroepen met 

familie rond bepaalde beleidsthema’s …  

Familieleden nemen actief deel aan overlegmomenten betreffende beleid… input over werking op 

afdelingsniveau (mesoniveau) 

Hoe wordt er gescoord?   

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan of dergelijk overzicht van aanwezigheid 

van familie  Er wordt enkel 1 gescoord indien de publicatiedatum van de verslagen minder is dan 1 

jaar. 
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Item 9:Beschikbaarheid van minimaal 1 geschreven richtlijn aangaande het omgaan met kinderen van 

ouders met psychische problematiek (KOPP) of afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)  

Waar wordt de detailindicator onderzocht?  

 

Procedures, richtlijnen en adviesteksten 

Waarop wordt er gecheckt?   

- KOPP-werking,  

- Er staat beschreven dat er specifiek aandacht is voor kinderen van opgenomen cliënten / 

hun ouderschap 

- Zijn er KOPP-referentiepersonen? 

- Wordt er opleiding KOPP-preventiegesprekken gegeven? 

- Zijn er specifieke structurele aanpassingen voor de kinderen? 

 

Hoe wordt er gescoord?   

 

De auditoren duiden met ‘0’ (afwezig) of ‘1’ (aanwezig) aan indien minstens 1 van dergelijke 

aandachtspunten tav KOPP-kinderen zijn beschreven. 

 

Er wordt enkel 1 gescoord indien de publicatiedatum van de werkwijze/ richtlijn/opleiding / structurele 

aanpassing jonger is dan 2 jaar voor meting. 

Wie is de doelgroep? 

Validatieoefening 2018 
Alle Vlaamse GGZ-voorzieningen die hun online inschreven. 

Eigenlijke meting vanaf 2019 
Alle Vlaamse GGZ-voorzieningen.  

Hoe wordt de steekproef geselecteerd? 
Validatieoefening 2018 

Alle GGZ voorzieningen worden aangeschreven om deel te nemen door administratie VIP². 

 

Eigenlijke meting vanaf 2019 
Alle voorzieningen doen mee die hun engagement indienden. Nog te bekijken:  valt deelname van deze 

indicator samen met een andere. Bv. Zou goed zijn moest deze samen vallen met een andere audit, 

zodat dezelfde voorzieningen maar 1 x moeten bezocht worden door 2 auditoren voor 2 indicatoren 

(cfr suicidepreventiebeleid).  
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Wie registreert de variabelen?  
Validatieoefening 2018 

De meting wordt door de voorziening zelf gedaan (zelf-evaluatie) en steekproefgewijs ook door een 

medewerker van Familieplatform. De bestanden waarmee de voorziening zelf aan de slag ging, kunnen 

via de sFTP server bezorgd worden aan het analyseteam. Dit kan door deze bestanden te bundelen in 

een ZIP bestand (https://nl.wikihow.com/Een-ZIP-bestand-maken) met de naamgeving userid-FAM-

2018.zip. 

Er wordt dan een vergelijking gemaakt tussen het resultaat van Familieplatform en de eigen evaluatie. 

Uit deze validatieoefening worden onduidelijkheden van het protocol aan het licht gebracht, en deze 

worden aangepast en verduidelijkt in functie van de eigenlijke meting. Ook werk het Familieplatform 

aan een bundel waarmee organisaties aan de slag kunnen om hun familiebeleid te optimaliseren.  

Eigenlijke meting vanaf 2019 
De meting wordt uitgevoerd door 2 externe auditoren, vanuit peer evaluatie. Deze evalueren of de 9 

basisvoorwaarden familiebeleid aanwezig zijn in de zorgvoorziening (1 = aanwezig, 0 = afwezig). Hoe 

dit gebeurt zal blijken uit de validatieoefening. 

Hoe worden de gegevens ingevoerd of gecodeerd?  
Validatieoefening 2018 

De gegevens worden geregistreerd in een excel invulformulier dat voor dit doel zal werd opgesteld 

door de data-analist VIP² GGZ. 

In het eerste tabblad vindt u een aantal vragen terug met betrekking tot een aantal kenmerken van de 

organisatie en de invuller van de tool. In de volgende tabbladen dient u de effectieve evaluatie in te 

vullen. Hierin wordt eenvoudig gevraagd of uw organisatie voldoet aan de verwachte elementen (ja of 

neen). Daarnaast dient u te staven op basis van welke informatie beslist heeft of u al dan niet voldoet 

aan de verwachte elementen (lees= paragrafen uit een beleidstekst of dergelijke meer, geen volledige 

teksten hierin plakken). Dit kan u telkens aangeven in het open veld op elk tabblad. Tenslotte dient u 

in het laatste tabblad, na item 9, uw gegevens te valideren. Dit gaat na of u alle gegevens correct hebt 

ingevoerd zoals gevraagd en dus correct de gegevens kan exporteren. Als de validatie gelukt is, kan u 

de gegevens exporteren (op de knop “export” klikken). Als alles lukt, creëert deze stap 2 verschillende 

bestanden: een .xml en een .xml.hash bestand, met een specifieke benaming (userid-FAM-2018.xml 

en userid-FAM-208.xml.hash). Beide bestanden worden opgeladen op de sFTP server. 

Eigenlijke metingen  

Nog te bepalen. 

Timing 
 

 Inschrijven deelname tot 20 november 2018 

 Start meetperiode: 10/12/2018 

 Afsluitmeetperiode 18/01/2019 

 Evaluatie deelnemers : feb 2019 

 Ontwikkelingsgroep Feb 2019 

 Terugkoppeling resultaten mei 2019 

 Start eigenlijke meting : nog te bepalen. 

https://nl.wikihow.com/Een-ZIP-bestand-maken
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Samenstelling van ontwikkelingsgroep 

Voorzitter: An Haeckens – hoofdarts PZ Alexianen, Tienen 

Coördinator: Kim Steeman / Sara Casalin – Familieplatform Geestelijke Gezondheid 

Leden van de ontwikkelingsgroep: 

Paul Bausiers – PZ Bethaniënhuis Zoersel 

Laura Jame – Vlaams Patiëntenplatform 

Christine Van Damme – PZ Onze Lieve Vrouw Brugge 

Steven Wellekens – CAR De Hert 

Yves Wuyts – Zorgnet-Icuro 

Annelies Minne – CGG Brussel 

Ariane Ghekiere – data-analist Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP²). 

 
 

 

 


