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Stellingen behorende bij het proefschrift

Collaborative mental health care
Changing the landscape of mental health care?
Door Mirjam van Orden

'Stepped collaborative care', waarbij de eerste stap van zorgverlening
plaatsvindt in de eerstelijn in de praktijk van de huisarts, is een toepasbaar
en effectief organisatiemodel in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ}.
(dit proefschrift}
' ,
2.
'Stepped collaborative' care' is zowel op de korte termijn als ook op de
langere termijn efficiënter dan direct verwijzen en behandelen binnen de
gespecialiseerde GGZ. (dit proefschrift}
3. Een ondersteunende organisatiestructuur is van cruciaal belang voor het
structureel implementeren van eHealth in de dagelijkse behandelpraktijk
van hulpverleners. (dit proefschrift}
!1-. Patiënt- en ziektekenmerken zijn van ondergeschikt belang voor de
zorgintensiteit die een patiënt nodig heeft, het zorgconcept bepaalt de
zorgintensiteit. (dit proefschrift}
5. Blended behandelen, waarbij reguliere gesprekscontacten worden
afgewisseld met psycha-educatie en opdrachten via een internetmodule is
kansrijk om effectiever en efficiënter te zijn dan reguliere
gespreksbehandeling, mits goed geïmplementeerd.
5. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had er beter
aan gedaan om de generalistische basis GGZ niet onder te verdelen in diverse
zorgzwaartetrajecten (een vorm van matched care}.
7. Cliënten op een wachtlijst plaatsen voor GGZ behandeling zonder het
aanbieden van enige vorm van (voorbereidend} zorgaanbod is niet meer
van deze tijd.
8. Door de behandelindicatie te baseren op classificatie volgens het
standaardhandboek DSM-5 wordt voorbijgegaan aan de uniciteit
van iedere cliënt.
9. De rol van patiënt en verwanten wordt enerzijds steeds belangrijker in de
organisatie van zorg en zorgverlening, maar de "maatschappelijke plicht" om
bij te dragen aan evaluatie en onderzoek van hun behandeling blijft
onderbelicht.
10. Man muss das Unmögliche versuchen. um das Mögliche zu erreichen.
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