
Ontwikkelingen ggz 2015-2020 en de betekenis daarvan voor ons 

De set kaarten die ik afgelopen Ledenvergadering van de NVBT introduceerde, heeft tot doel de 

collega’s kennis te laten maken met (de achtergronden van) de Generieke Module Vaktherapie en ze 

te stimuleren er notie van te nemen en te kijken wat de module in de praktijk betekenen kan. Ik hoop 

daarbij vooral dat evt. kritiek wordt gedeeld zodat het kan leiden tot voorstellen tot verbetering. 

Want de generieke module is geen dode letter. Over vier jaar wordt de module herzien. Daaraan 

mee doen is voor ons vakgebied van levensbelang. 

Persoonlijk beschouw ik de Generieke Module als een beginnetje, dat is mooi, maar het betekent ook 

dat er werk aan de winkel is. Ik zal me inzetten om dat proces in gang te zetten en te ondersteunen. 

In het andere document zie je daarvan het eerste resultaat. Op een later moment zal de papieren 

versie op A 5 formaat door de NVBT aan iedereen worden toegestuurd. 

De vraag van de zorgverzekeraars en van de psychiaters is om, nu de Generieke Module Vaktherapie 

een feit is, te differentiëren aangezien ‘vaktherapie’ op zichzelf, een (te) algemene term is. De 

psychiater wil specifieker kunnen doorverwijzen. Wanneer vraag je een beeldend therapeut bij de 

behandeling en wanneer een psychomotorisch therapeut? Bij welke Transdiagnostische Factoren 

voelt de beeldend therapeut zich thuis? En hoe kunnen we dat dan wetenschappelijk verantwoord 

onderbouwen? Dat zijn de vragen die ons zijn gesteld.  

Maar eerst maar eens rustig lezen! Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Kaart 2 t/m 5: recente ontwikkelingen in de algemene gezondheidzorg die in de ggz hebben 

geleid tot zgn. Zorgstandaarden (te vergelijken met de MDR)  en Generieke Modules (die als 

extra aanbod aan elke Zorgstandaard toegevoegd kan worden) 

- Kaart 5 t/m 22: de Generieke Module Vaktherapie vertaald naar beeldende therapie met 

aandacht voor de Transdiagnostische Factoren 

- Kaart 23 t/m 33: de Strategische Onderzoeksagenda (FVB), vertaald naar beeldende therapie 

- Kaart 34: informatief beeldmateriaal beeldende therapie op internet 

De kaarten worden in een logische volgorde aangeboden, maar ze zijn ook los van elkaar te lezen. 

Neem bij vragen of opmerkingen contact met mij op via cmdegraaff55@gmail.com  

Ik wens jullie veel leesplezier! Tineke de Graaff 
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