
Versie: 
9 september 2022

Nummer Categorie Onderwerp Toelichting Scope 2024 / na 2024 Status Actiehouder/werkgroep

1 Input Ondersteuning door EPD
Onderzoeken hoe EPD beter gebruikt kan worden bij vullen van 
zorgvraagtypering.

2 Input Relatie met ROM
Hoe kunnen zorgvraagtypering en ROM beter op elkaar worden 
aangesloten?

3 Input Relatie met ZIB's Kunnen ZIB's worden ontwikkeld voor zorgvraagtypering?

4 Input Alternatieve bronnen
Hoe kunnen andere bronnen worden ingezet als input. Denk aan MATE 
en OQ45.

5 Input Administratieve lasten
Welke manieren zijn er om administratieve lasten verminderen? Wat 
is de meerwaarde van de hybride route?

6 Algoritme Praktijkervaring Komen patienten in het goede zorgvraagtype terecht? 

7 Algoritme Validiteit

Wat zeggen de data over de validiteit van het algoritme (mn verband 
advies en gekozen zorgvraagtype)? Kan het algoritme beter 
aangesloten worden op de Nederlandse situatie?

8 Algoritme Techniek
Hoe kunnen we de adviserende algoritmes beter maken? En kunnen 
hiervoor andere rekenkundige technieken worden ingezet?

9 Indeling Afbakening
Zijn de grenzen tussen de zorgvraagtypen goed? Moeten 
zorgvraagtypen worden samengevoegd/gesplitst?

10 Indeling Effect aanvullende vragen

In het zorgprestatiemodel worden t.b.v. de doorontwikkeling van 
zorgvraagtypering extra informatie-elementen vastgelegd: acute ggz, 
wzd/wvggz, eerdere opname. Wat is het effect hiervan op de typering? 
Hoe onderscheidend zijn deze elementen?

11 Indeling Subclusters
Wat is de tussenstand ten aanzien van subclusters? Wat kunnen we 
hier nu over zeggen?

12 Indeling Klinische herkenbaarheid
Zijn noodzakelijk te onderscheiden categorien patiënten herkenbaar 
in zorgvraagtypen?  Denk aan verslaving en EPA.

13 Gebruiksdoelen Updaten Herijken op basis van realiteit en prioriteren.
14 Gebruiksdoelen Inzet voor zorgver- en inkoop Hoe kunnen we stapsgewijs richting gebruik in zorgver- en inkoop?
15 Kaderstelling Relatie met LKS Is er een relatie tussen zorgvraagtypen en categorien in het LKS?

16 Kaderstelling Relatie met echelons
Is er een relatie tussen zorgvraagtype en gb-ggz en s-ggz? Is er een 
relatie met hoogspecialistische zorg?

17 Kaderstelling Passende zorg

Wat is de relatie tussen effectiviteit van de behandeling en 
hertypering? Hoe kan zorgvraagtypering worden ingezet om passende 
zorg te bevorderen? Wat is relatie met met programma Leren en 
Verbeteren?

18 Kaderstelling Aanspraak
In afstemming met Zorginstituut ontwikkelpad voor eventuele 
toepassing in aanspraak opzetten.

19 Kaderstelling DSM-5

Zien we een relatie tussen DSM-hoogdgroep en zorgvraagtypering? 
Hebben we genoeg informatie om te besluiten over vermelding DSM 
op factuur?

20 Praktijk Relatie met behandelinzet
Hoe herken ik mijn behandelinzet in het zorgvraagtype? Wat is de 
zeggingskracht van de zorgvraagtypen?

21 Praktijk Verantwoordelijkheid typering
Wie voert zorgvraagtypering uit? Welke onderdelen kun je delegeren 
en wat is verantwoordelijkheid regiebehandelaar.

22 Praktijk Hertypering Zijn de richtinggevende termijnen hertypering juist?

23 Praktijk Toepassing

Kwalitatief onderzoek naar praktijkervaring vastlegging 
zorgvraagtypen. En onderzoek naar hoe juist gebruik bevorderd kan 
worden.

24 Praktijk Verwijzer Kan er een aansluiting worden gemaakt met taal van de verwijzer?

25 Praktijk Opleidingen

Op welke manier kan het opleidingsveld worden betrokken, zodat 
behandelaren in opleiding zorgvraagtypering al in de opleiding 
meekrijgen?

26 Praktijk Implementatie
Nog beter laten zien hoe je het instrument in de spreekkamer moet 
gebruiken.

27 Praktijk Wetenschap
Op welke manier kan de wetenschap worden betrokken, zodat ook 
verder wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan?

Doorontwikkelagenda Zorgvraagtypering ggz (concept)


