Themapagina expertnetwerken GGZ Noord Holland Noord
Korte inleiding
Er zijn inmiddels 25 expertnetwerken die zich elk op een eigen kennisterrein bewegen. Ieder
expertnetwerk heeft een aantal leadexperts. Zij nemen het voortouw om uitvoering te geven aan de
verschillende taken en activiteiten, samen met andere deelnemers van het expertnetwerk. Kennis
samen delen; dat is het motto van de expertnetwerken.
Veel gestelde vragen
Waarom werken we met expertnetwerken?
Kennis samen delen en professionalisering van de zorg: dit zijn de leidende gedachten voor de
expertnetwerken. De bedoeling is om de kennisuitwisseling tussen hulpverleners te stimuleren zodat
er goed gebruik wordt gemaakt van alle kennis die voorhanden is in de organisatie. Het gaat erom dat
professionals in de organisatie actuele kennis gemakkelijk kunnen vinden, goed weten toe te passen,
en gericht zijn op onderlinge kennisdeling en kennisverrijking (professionalisering), dit alles met het
oog op goede en doeltreffende cliëntenzorg. Het gaat niet uitsluitend om het ontsluiten van
wetenschappelijke kennisbronnen maar vooral ook om kennisverdieping op het terrein van praktische
expertise en vaardigheden. Dit vergt de inzet van actieve werkwijzen zoals het bespreken van
complexe casuïstiek.
Waarom deelnemen aan een expertnetwerk?
Wil je je kennis en expertise vergroten, dan is deelname aan een expertnetwerk belangrijk. Je blijft op
die manier op de hoogte van nieuwe inzichten over de behandeling van cliënten. Het is tevens een
(leuke!) mogelijkheid om met collega’s te netwerken en snel informatie en kennis uit te wisselen. Het is
een netwerk om kennis te delen met elkaar. Je kan vragen voorleggen aan collega’s of vragen of zij
met je mee willen denken, bijvoorbeeld bij complexe diagnostiek of een vastgelopen behandeling.
Welke expertnetwerken zijn er momenteel?
1. Frailty
2. Autisme
3. Transculturele psychiatrie
4. ADHD
5. Dubbele diagnose
6. Bipolaire stoornissen
7. Integrale psychiatrie
8. Herstel
9. Trauma
10. Psychose
11. Eetstoornissen
12. Angststoornissen
13. Persoonlijkheidsstoornissen
14. Depressie
15. Bemoeizorg
16. Forensische psychiatrie
17. Terugdringen dwang en drang / 0-separaties
18. Terugdringen suïcide
19. Huiselijk geweld en kindermishandeling
20. HIC
21. IHT
22. Psychodiagnostiek i.o.
23. Somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten (SOLK) i.o.
24. Somatiek en gezondheidsbevordering i.o.
25. Ziekenhuispsychiatrie i.o

Hoe te kiezen uit al deze expertnetwerken?
Er zijn veel expertnetwerken om aan deel te nemen. Het is aan te raden om een onderscheid te
maken tussen groepen waar je actief aan deel wilt nemen (een of twee expertnetwerken) en groepen
die je meer op afstand volgt via Link. Kies je voor actieve deelname, dan kan je deelnemen aan de
bijeenkomsten en activiteiten die georganiseerd worden door de leadexperts. Volg je de activiteiten
van de expertnetwerken vooral via Link, dan kan je natuurlijk ook deelnemen aan het FIT Kenniscafé.
Veel teams hebben onderling een verdeling gemaakt over de expertnetwerken zodat het team als
geheel goed contact heeft met de diverse expertnetwerken
Wie kunnen er deelnemen aan een expertnetwerk?
Alle hulpverleners vanuit álle divisies en álle teams (ook niet-ambulant) kunnen deelnemen aan een
expertnetwerk dat goed aansluit bij hun werkzaamheden en dat past bij de vragen van de cliënten
waarvoor het team werkzaam is. Het is mogelijk om deel te nemen om zo de kennis van het eigen
vakgebied met anderen te delen, op peil te houden of te vergroten; het is ook mogelijk om vooral
kennis te halen. Specialistische kennis is niet perse vereist, in dat opzicht is een expertnetwerk ook
bedoeld als een lerend netwerk.
Wie zijn de leadexperts?
De meeste expertnetwerken hebben drie leadexperts die deskundig zijn op het betreffende
kennisgebied. Daarbij is gelet op een goede disciplinemix (verpleegkundigen, psychologen en
psychiaters). Op de groepspagina Kennis Samen Delen staat een actueel overzicht van alle
leadexperts. De namen van de leadexperts staan ook vermeld op de groepspagina’s van het
betreffende expertnetwerk.
Wat zijn de taken van de leadexperts?
De leadexperts hebben de volgende vastgestelde taken:
1) inhoudelijke kennisdeling met collega’s en bijdragen aan kennisverrijking;
2) stimuleren richtlijnconforme behandeling volgens de landelijke standaarden en generieke
modules;
3) consultatie aan en zo nodig mee-behandeling in de ggz- en regioteams en klinieken;
4) analyseren ROM-uitkomsten en adviseren over verbetermogelijkheden;
5) adviseren over wenselijk onderzoek op de betreffende expertisegebieden;
6) adviseren welk groepsaanbod gewenst is en coördinatie van het aanbod;
7) kennisuitwisseling met landelijke kennispartners en externe samenwerkingspartners.
Elk expertnetwerk werkt de bovengenoemde punten uit in een (jaar)werkplan. Deze staan op de
groepspagina’s.
Welke activiteiten organiseren de leadexperts?
Elke expertnetwerk kan op eigen wijze vormgeven aan de taken. Denk hierbij aan het volgende:
- bijeenkomsten voor alle deelnemers van het expertnetwerk
- informatieverstrekking via groepspagina LINK
- organiseren van scholingsbijeenkomsten
- consultatiespreekuren
- FIT-Kenniscafé
- bespreking complexe casuïstiek
- intervisie of supervisiebijeenkomsten.
Welke vragen kun je voorleggen aan de leadexperts?
In principe zijn alle vragen denkbaar. Een paar voorbeelden:
- vragen over complexe casuïstiek
- vragen over diagnosestelling
- vragen over de actuele behandelrichtlijnen
- consultatievragen (advies of samen behandelen, aanschuiven bij een MDO).

Leadexperts en andere leden van het expertnetwerk die cliëntgebonden consulatie bieden of tijdelijk
mee-behandelen, kunnen deze activiteiten wegschrijven onder code A304.
Hoe kan je de leadexperts bereiken?
Stel je vragen via Link. De leadexperts kijken regelmatig naar de vragen die binnenkomen.
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