
 

 

 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) 

Tel 085 48 52 000 

 

Willem van Lanschotlaan 1 

3941 XV Doorn 

 

info@lzv-groep.nl 

www.lzv-groep.nl 

 

 

 

 

Het leven heeft niet pas waarde als alles goed gaat. Je hebt niet pas waarde als je perfect 

bent en alles goed doet. Alles heeft waarde zoals het is. Je hoeft het alleen maar te zien. 
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De waarde van onze gezondheid waarderen we vaak pas als deze verloren is. Dat zien we maar al te 

vaak. Voor veteranen met missie gerelateerde problemen en hun partners is dat een heel herkenbaar 

en vaak pijnlijk besef.  

Het LZV is er om te helpen bij het verminderen van dat verlies of om te helpen om te kunnen gaan met 

dat verlies. In die missie naar herstel steken zowel de veteranen, hun dierbaren als de betrokken 

hulpverleners veel energie. Dat is één van de mooiste aspecten van goede zorg.  

Ik moet bij dit onderwerp ook denken aan wat in het bedrijfsleven wel gezegd wordt: ‘Prijs is wat je 

betaalt. Waarde is wat je krijgt.’ 

 

Waarde is voor ons een codewoord. Wanneer je een organisatie bent, die met alle inspanningen koerst 

op een optimale balans in het leven van veteranen en hun relaties dan betekent dat het continu zoeken 

naar waarde. Een balans waarmee zij de best mogelijke gezondheid kunnen ervaren. Ook wanneer 

volledig herstel van missie gerelateerde klachten niet mogelijk blijkt.  

Waar die waarde uit bestaat horen we in de ketenzorg eerst van de veteraan zelf en bepalen we 

vervolgens gezamenlijk. In ieder geval moet dit steeds zichtbaar worden doordat de energie en 

middelen die we beschikbaar hebben leiden tot méér van dat wat we belangrijk vinden. Meer erkenning 

en waardering, meer gezondheid, meer samenwerking en meer effectiviteit.  

Maatschappelijk herstel is de kern. Wij zien het als onze taak om in alles wat we doen te bevorderen 

dat veteranen maatschappelijk kunnen participeren. Meedoen is waar het om draait. Wanneer dat kan 

neemt isolement af. En als meedoen lukt en bijdraagt aan herstel, dan werkt het als een medicijn. 

Vandaar dat we deze titel voor dit plan kiezen. 

 

Het komende jaar staat in het teken van het vasthouden van de ingeslagen weg, terwijl het 

programmabureau bezig is op te gaan in de nieuwe, overkoepelende Doornse organisatie voor 

veteranen waaraan op dit moment gewerkt wordt. Het versterken van de veteranen en van de 

zorgverlening gaat door en richt zich op het vergroten van de mogelijkheden om de focus op deze 

‘positieve gezondheid’ te richten. Als we de aandacht verschuiven van primair klachtgericht werken en 

de negatieve gevolgen van psychische problemen naar de focus op het bereiken van 

gezondheidswinst en het benutten van mogelijkheden, komt het perspectief op omgaan met klachten 

en het bereiken van meer kwaliteit van leven beter in beeld. Dit helpt de veteraan om meer balans te 

vinden tussen datgene waar hij last van heeft en datgene wat hem sterk maakt. Je kunt zo beter je 

beschikbare capaciteiten benutten, ze ontwikkelen en gemakkelijker functioneren. Het vergroten van je 

welzijn is dan niet een doel op zich, maar een middel om een volwaardig en zinvol leven te kunnen 

leiden.  

 

Meedoen is dan weer mogelijk, en tegelijkertijd een medicijn.  

 

 

Berend Berendsen, 

Voorzitter LZV 

  

Voorwoord 
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Missie 

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun 

dierbaren bij missiegerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de 

meest geëigende zorg te bieden. Dit doet het LZV zo laagdrempelig mogelijk, met de inzet van 

moderne, innovatieve en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde middelen. De coördinatie binnen 

het LZV is gericht op eenduidigheid van zorg, een geborgde, hoge kwaliteit, continue kennisoverdracht 

en een efficiënt en effectief handelen. De aard van de zorg is eenvoudig waar mogelijk en hoog 

specialistisch indien noodzakelijk (het stepped care model). Het LZV stimuleert het wetenschappelijk 

onderzoek en de innovatie van de eigen behandelmethodieken op basis daarvan. Kennisverspreiding 

is elementair. Het LZV heeft een laagdrempelige, herkenbare toegang voor zowel de doelgroep als 

voor collegiale informatieverstrekking. 

Doelgroep 

Het LZV is de wettelijk geïnstitutionaliseerde koepel van leveranciers van (specialistische) geestelijke 

gezondheidsketenzorg voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties in Nederland. Daarbinnen 

wordt op kwalitatief hoogwaardige wijze zorg geboden aan de doelgroep.  

 

Als in het vervolg over 'de veteraan' wordt gesproken geldt dat ook voor dienstslachtoffers en de 

relaties, tenzij anders wordt aangegeven. 

Oogmerk 2020 

We willen een LZV waarbij de veteraan niet alleen zijn problemen ziet afnemen, maar tegelijkertijd zijn 

veerkracht voelt groeien. Dat doen we door goede zorg en hulpverlening te bieden en door hulp voor 

groei van andere duurzame gezondheidsdomeinen en levensgebieden. Hij wordt zo in staat gesteld 

om zijn gezondheid te bevorderen door optimaal ‘mee te doen’. Herstelt hij verbindingen die door zijn 

gezondheidsklachten waren verminderd.  

 

Zo krijgen we het beste resultaat: de veteraan kan de focus zo evenveel leggen op zijn welzijn en het 

bevorderen van gezondheid als op het behandelen van ziekte. De veteraan merkt dan dat hij de kans 

krijgt zijn éígen gezondheidsdoelen te bereiken.  

Dan ontstaat zijn eigen, met deze invloed versterkte route naar de optimale gezondheid en kwaliteit 

van leven zoals hij dat wil bereiken. Hij voelt zich zo niet alleen maar mínder ziek, maar vooral méér fit. 

 

Dat doen we door steeds samen met de veteraan en zijn systeem, binnen zijn eigen context, de meest 

passende professionele zorg te kiezen. De door het LZV geleverde ketenzorg verbeteren we in 2020 

door het accent te leggen op het zo sterk mogelijk faciliteren van de veteraan om de eigen capaciteiten 

te benutten. 

 

 

1. Oogmerk 

 
Leer te beseffen wat je 
hebt, voordat de tijd je 
laat beseffen wat je 
had. 
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DOEL: We willen bouwen op één continu aanbod van zorg en ondersteuning, benutten van het 

netwerk en profiteren van de lerende systemen die we daarvoor ontwikkelen.  

EFFECT: Zo bereiken we een optimale ontwikkeling van ’veteranenkansen’; een betere ondersteuning 

bij transities; een krachtiger doorbreking van patronen. 

 

Hiermee verbeteren we de gezondheid van de veteranen, hun partners en gezinnen en zo bieden we 

deze zorg het meest effectief en (kosten-)efficiënt.  

 

De resultaten van dit werk willen wij beschikbaar stellen voor andere doelgroepen.  

 

Strategische doelstellingen 

In het Meerjarenplan 2018-2021 hebben we gezamenlijk vier strategische hoofddoelstellingen 

afgesproken: 

1. De invloedrijke veteraan 

De veteraan heeft zo groot mogelijke invloed op zijn route naar herstel. 

 

2. De zorgverlening versterken 

We hechten groot belang aan het actief van elkaar leren en investeren in meerwaarde verhogende 

zorgactiviteiten tussen de LZV-keteninstellingen. 

 

3. Duurzaam gezond zijn 

Het verwerven van voldoende vermogen om te winnen aan gezondheid door een juiste uitdaging 

en belasting van geest en lichaam. 

 

4. Ontwikkelen door Delen 

We zien het maatschappelijk belang van het delen van de opgedane kennis en ervaring met 

andere organisaties. 

Deze strategische hoofddoelstellingen zijn leidend voor de ontwikkeling van de 

activiteitenprogramma’s. 
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Algemeen 

Het LZV functioneert op basis van outputsturing. Dat betekent voor dit jaarplan dat de genoemde 

activiteiten in hoofdstuk 2 niet uit en te na worden behandeld in het jaarplan. Ze worden hier niet 

voorzien van inhoudelijke toelichting en tijdbalken. Dat is aan de genoemde functionaris en de 

eventuele projectgroep of ondersteunende medewerkers. 

 

Hier is een gedetailleerde afstemming en integratie binnen het LZV aan vooraf gegaan. Dat is nu juist 

de kracht van de door ons gekozen werkwijze. Nadat het Oogmerk bekend is gesteld door de voorzitter 

LZV en deze in persoonlijke gesprekken met de medewerkers van het programmabureau de eerste 

reacties heeft gepeild en ‘eenheid van opvatting’ heeft afgestemd, maken de leden van het 

programmabureau allen een eigen activiteitenplanning. Deze wordt in een aantal afstemmingsronden 

geïntegreerd, geprioriteerd, financieel geformuleerd, in samenhang met de LZV-partners gebracht en 

in volgorde geplaatst en aan een verantwoordelijke en eventuele ondersteunende medewerkers 

toegewezen. 

 

Uitwerking van de activiteiten vindt plaats in de individuele activiteitenplanning van de betrokken 

partijen en medewerkers en op gestelde tijden gecoördineerd door de manager ketenregie, zowel 

bilateraal als integraal. Vragen als ‘hoe ver ben je’ en ‘hoe kan ik helpen’ zijn daarbij leidend. 

 

Onderzoek 

Onderzoek is een integraal onderdeel van de ketensamenwerking. Het LZV heeft een meerjarenplan 

voor onderzoek 2016-2020 en een onderzoeksagenda 2020-2024 opgesteld. In 2020 beziet het LZV 

hoe het meerjarenplan voor onderzoek vernieuwd moet worden en hoe dit zich verhoudt met de 

strategische hoofddoelstellingen van het LZV en de onderzoeksagenda. In 2019 zijn voor het eerst 

goedgekeurde praktijkgerichte onderzoeken gestart. Hiertoe is door Defensie een budget van € 

150.000 toegekend. Deze financiering van de praktijkgerichte onderzoeken heeft een looptijd van 

vooralsnog 3 jaar (tot en met 2021). Daarna moet een evaluatie gehouden worden en op grond van 

bevindingen en resultaten van de onderzoeken besluit Defensie eventueel om de financiering van dit 

type onderzoek structureel te verankeren in de subsidie van het nieuwe instituut (Governance).   

Specifieke onderzoeken staan niet apart vermeld, omdat zij in de activiteitenagenda’s van de partners 

en instellingen uitgewerkt zijn en in de onderzoeksagenda zijn opgenomen.  

 

In 2020 stelt het LZV een nieuwe uitvraag naar praktijkgericht onderzoek op tijdens de onderzoeksdag. 

Daarbij zijn de strategische hoofddoelstellingen uit het MJP LZV 2018-2021 leidend en zal de focus 

liggen op onderzoek rond Duurzaam Gezond zijn. 

  

Het LZV organiseert 

zich rond de 

beginselen van de 

‘outputsturing’. 

 

2. Activiteiten 2020 
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NR ACTIVITEIT EIGENAAR NODIG ZIJN: (intern) PARTNERINSTELLING

1
Veteranenforum, doorlopend. Mogelijk uitbreiding taken 

ihkv governance Kwal

Veteranen en partners, Comm, 

Belf

2 Ontwikkelen, implementeren en inzet Ervaringsdeskundigheid Kwal Veteranen en partners, MKR, KF 1e en 2e lijn

3 Veteraan adviseur - NLDA en VNG Vz Veteraan-adviseur

4 Doorontwikkelen Veteranenportaal MKR Veteranen en partners, Belf, 1e lijn, C'45/GGZ-D, VI (VL !!)

5 Ketenzorgprogramma in beeld (Keuzewijzer - Wijzer Kiezen) Comm Kwal, Belf, MKR 1e en 2e lijn, VL

6 Implementeren I-Track Kwal MKR, Comm, KF VL

7 Verkennen mogelijkheden van een Augmented reality game Belf MKR

8 Ontwikkelen Life Story and Events voor veteranen Belf Veteranen en partners, Comm 1e en 2e lijn, VL, VI, 0e lijns ost

1 Keuze en inzetten MIS / Dashboard / Datawarehouse Kwal Belf, MKR, Project ICT Governance

2 Uitrollen en gebruik TRACK, aanv. met ontw. waardetoev. zorg Belf / ICT* Kwal, Comm, KF, MKR 1e en 2e lijn

3
Digitaliseren zorg (PROCES) en Digitale Zorg (e-Health)

(onderzoeken, vaststellen mogelijkhdn, keuzes) Belf / ICT* MKR, Kwal, KF 

mn VvGI, Project ICT Governance, 

1e en 2e lijn

4 Ontwikkelen modules zorg na herstel en re-integratie Kwal MKR, KF mn 1e lijn

5 Toolkit ketensamenwerking Kwal KF, Comm 1e en 2e lijn, docenten Mil Module

6 Verder integreren tranisitiezorg Vz MKR, Kwal, Belf Defensiepartners

7 Ontwikkelen overzicht LZV ketenzorgprogramma Comm MKR, Kwal

1 LZV/PACO Onderzoeksdag Odzk Mngt Ass, Comm WCAA, PACO, 2e lijn

2 Meedoen als Medicijn' inbedden MKR Hele PB LZV

3
Ontwikkelen modules duurzaam gezond zijn 

(coordineren / stimuleren) Kwal MKR, KF, Comm 2e lijn

4 Transitie in beeld brengen Vz LZV MKR, Belf Defensiepartners

5
Vertaling duurzaam gezond zijn naar tools en content met 

de ketenpartners Comm commadv partners

6 Ontwikkelen R&D onderzoeksvoorstel rond 1e lijn Odzk MKR, Kwal WCAA, 1e lijn

1 123 LZV Belf / ICT* MKR, Comm mn VvGI, 1e en 2e lijn

2
Internat. netwerkontw, Warrior Care 20, IIMHL, Europ. Active 

nations Vz LZV Comm VI

3 Kader ontwikkelen voor gebruik ketendata voor onderzoek Odzk Governance ICT project

1 Positie en kracht LZV bewaren, zeker stellen onderst. en financ. Vz LZV Programmabureau LZV

2 Deelopdracht 14: Kwaliteit Kwal Deelnemers Governance

1 Meerjarenplan 2021-2025 Vz LZV MKR, Belf Partnerinstellingen

2 Convenant 2021 - 2025 Vz LZV Belf Partnerinstellingen, Defensie

3 Communicatieplan Vloket Comm MKR VL, VI

4 Overzicht lopende, afgeronde en voorgenomen onderzoek Odzk KOC VI / WCAA / PACO

4 Invulling geven aan Onderzoeksagenda LZV Odzk LZV Instellingen / WCAA

*: Belf begint tot na start ICT functionaris LZV. Dan neemt deze over.

INVLOEDRIJKE VETERAAN

ZORGVERLENING VERSTERKEN

DUURZAAM GEZOND ZIJN

ONTWIKKELEN DOOR DELEN

GOVERNANCE

OVERIG
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In Bijlage A (Toelichting Activiteiten) vindt u een korte toelichting op de bovengenoemde activiteiten. 

Bovenstaande tabel geeft de belangrijkste activiteiten aan voor 2020. De ieder jaar terugkerende 

activiteiten (zoals de contactdag e.d.) zijn niet opgenomen.  

De hoofdactiviteiten waar deze activiteiten onder geplaatst zijn, zijn genoemd in het Meerjarenplan 

2018-2021. Achter de activiteiten staat de portefeuillehouder van de activiteit vermeld. Deze 

coördineert alle activiteiten van het programmabureau-LZV en de partnerinstellingen op die activiteit. 

Legenda 

Vz: Voorzitter LZV 

MKR: Manager Ketenregie LZV 

Belf: Beleidsfunctionaris LZV  

Kwal: Kwaliteitsfunctionaris 

Odzk: Onderzoeksfunctionaris 

KF: Kennisfunctionaris 

Comm: Communicatieadviseur LZV 

VvGI: Vincent van Gogh Instituut (LZV-partnerinstelling) 

WCAA: Wetenschappelijke Commissie van Afstemming en Advies 

IIMHL: International Initiative for Mental Health Leadership 

KOC: Kennis- en onderzoekscentrum Veteraneninstituut 

ZC: Zorgcoördinatie  

VL: Veteranenloket 

 

In dit jaarplan wordt voor het eerst gekozen om ook de aan veteranenzorg gerelateerde activiteiten die 

door de afzonderlijke LZV-instellingen gepland zijn voor 2020, in het LZV  jaarplan voor 2020 op te 

nemen. In de tabel staat een opsomming van de activiteiten per instelling. In bijlage staat een korte 

toelichting bij de meeste van deze punten.  

De instellingen zijn resultaatverantwoordelijk voor deze activiteiten. Daar waar overlap met andere 

instellingen bestaat, vraagt de MKR één van de instellingen om het voortouw te nemen. Daar waar 

overlap bestaat met een activiteit binnen het Programmabureau, neemt het Programmabureau de 

coördinerende (niet per sé leidende) rol op zich. 

Uiteraard kunnen de instellingen zich als altijd richten tot het Programmabureau om te kijken wat 

mogelijk is ten aanzien van het faciliteren van de werkzaamheden. 
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Actiepunten van de ketenpartners voor 2020

GMW LZV (de Basis / V-BMW)

1 Integreren van werken met Positieve gezondheid

2 Soc. Mtsch. Reïntegratie ontwikkelen ism ZC

3 Flexible assertive community treatment in veteranen context

4 Onderzoek in 1e lijn versterken

5 Implementeren iTRACK en TRACK (zie ook punt 1)

6 Brede uitrol Veteranenportaal ondersteunen

7 Aandacht voor andere (geuniformeerde) doelgroepen

DGV

1 Lotgenoten contact versterken / lotgenotengroepen draaien

2 Bij partners zingeving nadrukkelijk plaats geven naar Duurz Gezondheid

MGGZ

1
Duurzaam gezond zijn focus aanbrengen in hele zorgproces, 

focus op veerkracht, preventie, systeem en terugvalpreventie

2 Kwalitatief onderzoek naar afsluiten behandeling en terugvalpreventie

Centrum '45

1 Opleidingen ontwikkelen voor ketenpartners

2 Versterken inzet ervaringsdeskundigen

3 Verder ontwikkelen en meedoen met e-Health / blended

4
Nieuwe behandelinterventies mbt psychofarmaca (o.a. MDMA, Ketamine) en 

eHealth (o.a. VR EMDR)

5 Aandacht voor andere (geuniformeerde) doelgroepen

Sinai Centrum

1 Ontwikkelen TIKA (ambulante intensieve verwerkingstherapie)

2 Integreren behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

3 Behand. en begel. van uitbehandelde veteranen (chroniciteit) module ontwikk.

4 Versterken focus op arbeidsmogelijkheden en betekenisvolle activiteiten

5 Doorontwikkelen VIBU

6 Aandacht voor andere (geuniformeerde) doelgroepen
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GGZ Drenthe

1 Verbindingen verkennen met zorg aan andere geüniformeerden

2 Versterken regionale samenwerking (bijv gemeente). Regie hierop versterken

3 Duurzaam gezond behandelplan verder ontwikkelen

4 Verder ontwikkelen en meedoen met e-Health / blended

5 (mede) ontwikkelen ketenbehandelplan

6 Aandacht voor andere (geuniformeerde) doelgroepen

PTC Zuid Nederland

1 Versterken behandel- en hersteldoelen (aansl. Bij ketenbehandelplan)

2 Verder ontwikkelen en meedoen met e-Health / blended

3 Borgen gezin- en psycho-educatie, bijv ADAPT en gezinsbehandeling

4 Ontwikkelen behandelmodules Duurzaam gezond

5 Versterken intensieve zorg - oprichten werkgroep of SIG

6 Aandacht voor andere (geuniformeerde) doelgroepen

de Waag

1 Zorg voor psychotrauma in forensisch versterken door betere ketensamenw.

2
Scholing aanbieden mbt risicogericht behandelen,

bij voldoende belangstelling ketenpartners

3 Presentatie GRIP app verzorgen

4 Onderzoeken gebruik WWW protocol

5 Verder ontwikkelen en meedoen met e-Health / blended

Jellinek

1 Versterken samenwerking met de VIBU

2 Training aanbieden aan ketenpartners 

3 Verder ontwikkelen en meedoen met e-Health / blended

4 Verder invullen expertrol in LZV regio's

Vincent van Gogh

1 123 LZV implementatie 

2 Onderst. digitaliseren zorg (proces) en Digitale Zorg (e-Health). 

Veteraneninstituut

1 Versterken kennisdeling van onderzoek naar praktijk (ook klinische)

2 Implementatie Veteranenportaal

3 Versterken meer integrale samenwerking ZC en GMW

4 Verwerven maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen



 

 

 

 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) 

 

Datum: 5-12-2019            Jaarplan 2020            Pag: 12 

In Bijlage A (Toelichting Activiteiten) vindt u een korte toelichting op de bovengenoemde activiteiten. 

Vanuit dit overzicht is onderkend dat een aantal projecten gestart kunnen worden in de vorm van 

projectgroepen of SIG’n. Deze en de doorlopende projectgroepen worden opgenomen in de 

begrotingscyclus voor de Duurzame Financiering voor 2020.  

1. Projectgroep Ontwikkeling module Chroniciteit; 

2. Projectgroep of SIG Intensieve behandeling; 

3. Projectgroep LZV nazorg en re-integratie ‘meedoen’ ! (GMW, ZC en SPV); 

4. Projectgroep diagnostiek; 

5. Projectgroep LZV Ketenbehandelplan; 

6. Projectgroep ‘Veteranen in contact met Justitie of Politie (VL, Waag en communicatie); 

7. Projectgroep digitale zorg LZV; 

8. Projectgroep ervaringsdeskundigheid; 

9. Projectgroep 123 LZV; 

10. Projectgroep Veteranen assertive community treatment teams (GMW / SPV LZV) 

 

   

  

* * 
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Programmakosten

Context Specificiteit 330.000

Ketenzorg 285.000

Beschikbaar en bereikbaar 292.500

SUB TOTAAL 907.500

Aparaatskosten

Huur locatie de Basis 18.000                    

Personeel tbv ost DB LZV 310.000                  

Basis / / Care4 3.200                      

Gebruik Vervoer Vi 3.000                      

Contactdag 15.000                    

Klein onderzoek door stagiaires 2.500                      

IT 18.000                    

Website beheer en onderhoud 3.000                      

Docbeheersysteem 7.000                      

Vergaderzalen 12.000                    

Drukwerk / folders e.a. 3.000                      

Representatie 2.500                      

Accreditaties 5.000                      

Opleidingen / Congressen / Symposia ea 1.500                      

Ondersteuning door Vi 4.000                      

bijdrage webinars / videoconfer 6.500                      

Doorontwikkelen Veteranenportaal 35.000                    

SUB TOTAAL 449.200                  

SUBTOTAAL1 1.356.700              

Projecten voorzien 2020 145.000

Communicatiemiddelen

Duurzame IT LZV

TRACK

Ervaringsdeskundigheid

123 LZV 

SUBTOTAAL2 1.501.700              

Onderzoeken 2020

R&D onderzoeken 150.000                  In subsidie VI

Totale financiele omvang LZV 1.651.700              

Overig onderzoeken* 500.000                  

*: Het budget voor wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de 

veteranenzorg is niet exclusief voor onderzoek door LZV instellingen.

We kennen wel de 

prij$ van veel dingen, 

maar niet de waarde. 

3. Begroting 2020 
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Hier vindt u een aantal korte toelichtingen op de activiteiten van zowel het programmabureau LZV als 

van de diverse LZV-partnerinstellingen. De toelichting is geenszins bedoeld als uitputtend of volledig. 

Het geeft een globale indruk van een aantal beschreven activiteiten wanneer toelichting daarbij 

gewenst is. 

Activiteiten programmabureau LZV 

INVLOEDRIJKE VETERAAN 

5. Ketenzorgprogramma in beeld (Keuzewijzer – Wijzer Kiezen) 

Om de veteraan en zijn systeem bij te staan meer regie te over herstel te krijgen, brengen we in kaart 

welke mogelijkheden het LZV heeft, wat behandelingen inhouden en bij welke LZV-instellingen  

bepaalde behandelingen aangeboden worden. 

7. Verkennen mogelijkheden van een Augmented Reality Game (ARG)  

Als hulpmiddel bij transitie en bij chroniciteit wordt samen met derden nagedacht over hoe een ARG 

gericht en nuttig ingezet kan worden. 

8. Ontwikkelen Life Story and Events voor veteranen 

Door het verhaal van een veteraan of veteranen te beschrijven, hun leven en hun life events, gaan we 

mee op de reis langs welke keuzes gemaakt worden, waarom en welke gevolgen die keuzes hebben 

voor de veteranen en hun omgeving. We onderzoeken ook de alternatieve keuzes. Wat zou er gebeurd 

zijn wanneer je andere keuzes gemaakt zou hebben. Hiermee geven we inzicht in waar je voor kan 

komen te staan, hoe je er mee om kan gaan en wat de gevolgen van bepaalde keuzes kunnen zijn.  

ZORGVERLENING VERSTERKEN 

2. Uitrollen en implementeren TRACK1, aangevuld met ontwikkelen van waardetoevoegende zorg 

De TRACK is een in opdracht van het LZV ontwikkelde vragenlijst voor het meten van ervaring met, 

tevredenheid over en uitkomsten van ontvangen zorgmodules of zorgtrajecten, gerelateerd aan 

aspecten van duurzame gezondheid en herstel. Door deze uitkomsten te vergelijken en te leren, kan 

de behandeling verbeterd worden. Dit kan op individueel (diagnostisch) niveau per veteraan, maar ook 

op groeps- of instellingsniveau. 

3. Digitaliseren (proces) en Digitale Zorg (e-Health) 

In 2020 start het LZV met het verder inzetten van digitale middelen om het zorgproces te digitaliseren 

(gericht op meer efficiëntie) en ook op het onderzoeken van mogelijkheden om het zorgaanbod op 

digitale wijze aan te bieden uit te breiden en te versterken. 

ONTWIKKELEN DOOR DELEN 

1. 123 LZV 

Dit is een digitaal consultatie platform dat beschikbare kennis en expertise van zorgprofessionals op 

het platform op een eenvoudige en toegankelijke manier inzichtelijk, beschikbaar en mogelijk maakt. 

Het geeft de mogelijkheid elkaar te consulteren op planbare momenten en het geeft inzicht in welke 

 

1 Tevredenheid en Resultaat als Check voor mijn Kwaliteit van leven 
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samenwerking of consultatie veel gezocht wordt. Het platform kan daarmee ondersteunen om tot 

inzicht te komen ketenbrede kennisdeling op bepaalde onderwerpen te organiseren. 

GOVERNANCE 

2. Deelopdracht 14: Kwaliteit 

Het LZV-programmabureau is aangewezen als trekker van een werkgroep binnen de fusie om een 

kwaliteitssysteem voor de nieuwe organisatie te ontwerpen. 

Activiteiten ketenpartners LZV 

GMW LZV 

2. Sociaal maatschappelijke re-integratie ontwikkelen met ZC. 

GMW en zorgcoördinatie gaan intensiever samenwerken om te komen tot een volledig en 

samenhangend aanbod van re-integratie mogelijkheden voor veteranen. Vanuit de LZV-keten is GMW 

de trekker van dit project en zoekt bij de ontwikkeling en uitvoering aansluiting bij de nuldelijn en de 

regionale netwerken. 

MGGZ 

3. Kwalitatief onderzoek naar afsluiten behandeling en terugvalpreventie 

De MGGZ gaat onderzoeken welke criteria gelden als indicatie voor afsluiten van behandelingen en op 

welke gronden terugval plaats vindt. Hieruit willen zij richtlijnen formuleren die ook inzetbaar zouden 

kunnen zijn voor de keten. 

SINAI CENTRUM 

1. Ontwikkelen TIKA (ambulante intensieve verwerkingstherapie) 

Het Sinai centrum ontwikkelt een kortdurend, intensief programma-aanbod voor cliënten in een 

ambulante setting. 

GGZ DRENTHE 

5. (Mede) ontwikkelen ketenbehandelplan 

Bij overdracht van cliënten tussen instellingen is het wenselijk om een afgestemd behandelplan te 

hebben, zodat aanbod van behandelingen bij verschillende ketenpartners beter verankerd, in lijn liggen 

met de behandeldoelstellingen. 

PTC Zuid-Nederland 

3. Versterken intensieve zorg – oprichten werkgroep of SIG 

Binnen de LZV-partnerinstellingen zijn diverse initiatieven voor kortdurende intensieve behandelingen 

gestart en starten nog meer initiatieven. Binnen het LZV streven we naar afstemming, versterking en 

samenwerken op deze programma’s. 

DE WAAG 

3. Presentatie GRIP app verzorgen 

De Waag heeft een app ontwikkeld met als doel oplopende spanning of boosheid te signaleren bij 

cliënten en daarmee de client te ondersteunen bij het inzetten van hun interventies. 

5. Onderzoeken gebruik WWW protocol 

WWW protocol staat voor Woede, Wrok, Wraak. Dit protocol is ontwikkeld en dit onderzoek richt zich 

op de uitkomsten van het gebruik van dit protocol en analyse van de uitkomsten zal input geven op het 

(leren) benutten van dit protocol in de behandeling van veteranen.  
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