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Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling 
inclusief checklist 

Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te 
ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is 
boven elke vraag schuingedrukt weergegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de 
gestelde toetsingscriteria, zal diens kwaliteitsstatuut goedgekeurd worden. Bij elke vraag in het 
format dient een antwoord ingevuld of aangevinkt te worden. 

Let op: na het invullen van dit format kunt u het format uploaden op de 
website www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zonder upload zal uw format niet meegenomen worden in de 
toetsing. 

I. Algemene informatie
Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam instelling, hoofd 
postadres straat en huisnummer, hoofd postadres postcode en plaats, website, KvK nummer en 
minimaal één AGB-code. 

1. Invullen gegevens GGZ-aanbieder:

Naam instelling: 

Hoofd postadres straat en huisnummer: 

Hoofd postadres postcode en plaats: 

Website: 

KvK nummer: 

AGB-code(s)1: 

1: het betreft de AGB-code(s) waarmee u declaraties indient bij de zorgverzekeraars

Uitleg toetsing vraag 2: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam, e-mail adres en 
telefoonnummer. 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt2:

Naam: 

E-mailadres:

Telefoonnummer: 

2: De contactpersoon is diegene die bij onduidelijkheden over het kwaliteitsstatuut benaderd wordt. Veelal betreft het hier de 
projectleider die binnen de instelling belast is met het opstellen van het kwaliteitsstatuut. 

joostenbruggen_med
Getypte tekst
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Uitleg toetsing vraag 3: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een werkende link. 

3. Onze locaties vindt u hier:

Link: 

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving. 

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk3:

Uitleg toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie. 

Meerdere opties zijn mogelijk. 

5.                                                                                             heeft aanbod in:

de generalistische basis-GGZ 

en/of 

de gespecialiseerde-GGZ 

Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt:                                                               heeft aanbod in: 
de generalistische basis-GGZ. Uitleg toetsing vraag 6: Bij deze vraag wordt per onderdeel 
aangegeven wat de toetsingscriteria zijn. 

6. Behandelsettingen generalistische basis-GGZ:

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij                                                                   terecht
en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): 

3: Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de 

behandeling. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg, 

veiligheidshuizen, etc.
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Uitleg toetsing ambulante zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

Ambulante zorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

Uitleg toetsing verslavingszorg: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,  GZ psycholoog, verpleegkundig specialist , 
verslavingsarts KNMG 

Verslavingszorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

Uitleg toetsing GGZ voor ouderen: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,  klinisch 
geriater, specialist ouderen geneeskunde 

GGZ voor ouderen 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 
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Uitleg toetsing anders: geen toets 

Anders, namelijk: 

   

  

 

Uitleg toetsing aparte beschrijving zorgvormen: geen toets  

Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde 
zorgvormen apart te beschrijven: 

 

 

 

 

Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt:                                                                        heeft aanbod in: 
de gespecialiseerde-GGZ. Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven 
wat de toetsingscriteria zijn. 

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-GGZ: 
 

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij                                                                     terecht 
en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): 

Uitleg toetsing ambulante zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

Ambulante zorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 
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Uitleg toetsing klinische zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

Klinische zorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

 

 

 

Uitleg toetsing verslavingszorg: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,  GZ psycholoog, verpleegkundig specialist , 
verslavingsarts KNMG 

Verslavingszorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

 

 

 

Uitleg toetsing GGZ voor ouderen: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,  klinisch 
geriater, specialist ouderen geneeskunde 

GGZ voor ouderen 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

 

 

 

Uitleg toetsing anders: geen toets 

Anders, namelijk: 
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Uitleg toetsing aparte beschrijving zorgvormen: geen toets 

Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde 
zorgvormen apart te beschrijven: 

Uitleg toetsing vraag 8: bij vraag 8 wordt getoetst op aanwezigheid van een  beschrijving. 

8. Structurele samenwerkingspartners

                                                                                                                                        werkt ten behoeve van de 
behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de 
functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens 
en website): 
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II. Organisatie van de zorg 
 

Uitleg toetsing vraag 9: bij vraag 9a, 9b en 9c wordt getoetst op aanwezigheid een beschrijving. 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen 
 
                                                                                                                                      ziet er als volgt op toe dat:  

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt): 
 

 

 

 

 

 

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen (beschrijf uw beleid en hoe uw dit 
uitvoert en borgt): 

 

 

 

 

 

 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en 
borgt): 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Uitleg toetsing vraag 10: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven wat de toetsingscriteria 
zijn. 

10. Samenwerking 
 
Uitleg toetsing vraag 10a: bij deze vraag wordt getoetst op of (1) aanwezigheid van een werkende 
link of (2) een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl. 

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd 
in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):  

Link naar uw professioneel statuut:  

Upload van uw professioneel statuut op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl  

 

Uitleg toetsing vraag 10b: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving en van 
minimaal een psychiater of klinisch psycholoog in het multidisciplinaire team 

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-GGZ levert: Binnen                                                           is het 
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en 
andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat uw heeft geregeld voor uitvoeren 
van de multidisciplinaire overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):  

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 10c: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

10c.                                                    hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de 
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon (beschrijf uw beleid en hoe uw                                                  
dit uitvoert en borgt):
 
 

 

 

 

 

 



9 
 

Uitleg toetsing vraag 10d: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

10d. Binnen                                              geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken 
zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt): 

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 11: bij vraag 11a, 11b, 11c wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord 
ja. Let op: vraag 11d telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee 
goedgekeurd. 

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens 
 

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals:  

 Ja 

 Nee 

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe 
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het 
stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële 
controle):  

 Ja 

 Nee 

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 
zorgverzekeraar:  

 Ja 

 Nee 

11d.                                                      levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op 
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking (let op: deze vraag telt tot 2017 niet mee in de 
toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee goedgekeurd):  

Ja 

 Nee 
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Uitleg toetsing vraag 12: Vragen 12a en 12b tellen tot 2017 niet mee in de toetsing, omdat het 
hebben van een klachten en geschillen regeling pas vanaf 2017 verplicht is.  

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij: 

Naam: 

Contactgegevens: 

De klachtenregeling is hier te vinden (kies een van de twee opties): 

Link naar klachtenregeling: 

Upload van uw klachtenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij: 

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:  

Contactgegevens:  

De geschillenregeling is hier te vinden:  

Link naar geschillenregeling: 

Upload van uw geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt

Uitleg toetsing vraag 13: bij deze vragen wordt getoetst op aanwezigheid van een werkende link of 
een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl. 

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document 
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz 
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per 
diagnose. 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: 

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling 
op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 
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Uitleg toetsing vraag 14: bij vraag 14a  wordt getoetst op aanwezigheid van een  beschrijving en bij 
vraag 14b wordt getoetst op het antwoord ja. 

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de 
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):  

14b. Binnen                                                             wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer 
–indien mogelijk met een passend advies- indien                                                    
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:  

Ja 

Nee 

Uitleg toetsing vraag 15: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

15. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen                                                                                         is geregeld 
(hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, 
wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met 
patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet 
zelf de diagnose stelt):  
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Uitleg toetsing vraag 16: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven wat de toetsingscriteria 
zijn. 
 
16. Behandeling 

 
Uitleg toetsing vraag 16a: bij deze vraag wordt getoetst op  een beschrijving met drie elementen:  
proces, betrokkenheid patiënt/cliënt/medebehandelaars en rol multidisciplinair team. 

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van 
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):  

 

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 16b: bij deze vraag wordt geen toets gehanteerd. 

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar 
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):  

 

 

 

 

 

 
Uitleg toetsing vraag 16c: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen                                                           
als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):  
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Uitleg toetsing vraag 16d: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16.d Binnen                                                                                                                                            evalueert de 
regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid 
en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 16e: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen                                                                              
op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):  

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 17: bij vraag 17a en vraag 17b wordt getoetst op aanwezigheid van een  
beschrijving  
 
17. Afsluiting/nazorg 

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de 
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over 
vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar 
maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): 

 

 

 

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de 
behandeling sprake is van crisis of terugval:  
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IV. Ondertekening

Uitleg toetsing ondertekening: bij dit onderdeel wordt getoetst op aanwezigheid naam en functie van 
bestuurder van de instelling, plaats, datum en vinkje. Daarnaast wordt getoetst op aanwezigheid van 
de benodigde geüploade document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zie lijst onder aan deze pagina.  

Naam bestuurder van                                                                                                                           : 

Plaats: 

Datum: 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, 
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar 
waarheid heb ingevuld. 

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de GGZ-instelling de volgende bijlagen op de 
registratiepagina van www.GGZkwaliteitsstatuut.nl toe: 

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI 
en/of ander keurmerk); 

Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens; 

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; 

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-
procedure in is opgenomen. 

Let op: sla nu dit pdf document op en upload het bestand op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl  
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	Tekst16: GGZ-Reflection Haaglanden kent geen structurele partners, enkel noodzakelijk contact met zorgverleners en/of instanties waarbij sprake is van meerdere behandelovereenkomsten waarvan een of meerdere buiten de instelling. Doordat GGZ-Reflection Haaglanden een kleinschalige aanbieder van ggz is, vindt persoonlijk contact tussen therapeuten binnen de instelling en zorgverleners buiten de instelling plaats. Voor iedere cliënt wordt een persoonlijke evaluatie van de situatie uitgevoerd. Er is een rolverdeling tussen alle betrokken behandelaren. Er bestaat een duidelijke vormgeving, afstemming en samenwerking over op- en afschalen en indien van toepassing, een overdracht waarbij ten minste rekening wordt gehouden met het volgende:- Welke zorgverlener welke diagnose zal behandelen en daarmee gepaard wie het aanspreekpunt is.- Welke interventies hiervoor worden ingezet.- Wanneer zijn de evaluatiemomenten (waarbij op- en/of afgeschaald kan worden)?- Afspraken over op- en afschaling als de geestelijke gesteldheid achteruit gaat of vooruit loopt op het behandelplan.- Afspraken over informatie-uitwisseling bij eventuele overdracht en/of nazorg.
	Groep18: Keuze2
	Tekst20: Mw. Drs. N Hashemi
	Tekst21: info@ggz-reflection.nl
	Tekst22: -De aanmeldprocedure bij GGZ-Reflection Haaglanden is zodanig geregeld dat cliënten zich telefonisch, via de website van GGZ- Reflection Haaglanden, of persoonlijk bij het secretariaat kunnen aanmelden. Tevens kunnen huisartsen of een andere verwijzers (telefonisch, per fax of per mail) cliënten aanmelden. Bij de aanmelding wordt vanuit het secretariaat de volgende informatie opgevraagd; een geldig identiteitsbewijs, zorgverzekeringspas, eventuele medicatielijst en de verwijsbrief. De secretaresse controleert, vóórdat de cliënt(e) wordt ingeschreven, de verwijsbrief op volledigheid:a. Is de verwijsbrief niet ouder dan drie maanden.b. Staat de naam en de functie van de verwijzer op de verwijsbrief.c. Is de AGB- code van de verwijzer vermeld.d. Heeft de verwijsbrief een stempel en handtekening van de verwijzer.e. Zijn de gegevens van cliënt(e) volledig en juist ingevuld.f. Is er een vermoeden van basis of gespecialiseerde ggz genoemd.Het secretariaat zorgt ervoor dat de cliënt(e) ingeschreven wordt en een afspraak ingepland krijgt voor intake en voormeting ROM. Een regiebehandelaar zal verantwoordelijk worden gesteld voor het intakeproces. Bij de aanmelding/ inschrijving krijgt iedere cliënt(e) informatie over de procedure van de diagnostiekfase: er zal eerst een intake plaatsvinden, die zal worden begeleid door een psycholoog. Hierna volgt een gesprek met de regiebehandelaar waarin het psychiatrisch onderzoek (PSA) uitgevoerd zal worden. Vervolgens zal het multidisciplinaire overleg plaatsvinden waarin de diagnose vastgesteld wordt en het behandelbeleid zorgvuldig besproken wordt. Tijdens het derde gesprek, het adviesgesprek, wordt dit behandelplan voorgelegd en besproken met cliënt(e) waarbij ruimte is voor vragen en inbreng. Het akkoord wordt vastgelegd in het behandelplan waarbij cliënt(e) tevens aangeeft akkoord te gaan met de bijbehorende algemene voorwaarden.Indien cliënt(e) niet akkoord gaat met het behandelaanbod of als opgemerkt wordt dat GGZ-Reflection Haaglanden geen passend aanbod heeft dat aansluit bij de zorgvraag van de cliënt(e), dan wordt de cliënt(e) terugverwezen naar de verwijzer. Eventueel wordt een advies voor een passend behandelaanbod gekoppeld naar de verwijzer. Alle afspraken van cliënten worden op een afsprakenkaartje meegegeven. Op dit kaartje staan de datum, tijdstip van de afspraken, de betrokken behandelaar, ons adres, ons telefoonnummer en ons e-mailadres. De cliënten van GGZ-Reflection Haaglanden worden herinnerd aan hun afspraken door middel van een notificatie in de vorm van zowel e-mail als sms-bericht of via de speciale applicatie. Er kan indien gewenst ook gecommuniceerd worden door middel van een brief of extra e-mail waarin een afspraak (meestal de eerste afspraak) bevestigd wordt. 
	Tekst23: De intake en diagnose binnen GGZ-Reflection Haaglanden begint vanaf het aanmeldmoment. Alle informatie van de intake en PSA wordt nauwkeurig geregistreerd en meegenomen tijdens de diagnostiek. Nadat de aanmelding binnen is, worden er samen met cliënt(e) twee afspraken ingepland, een intakegesprek gevolgd door ROM (voormeting van de klachten). De intake wordt afgenomen door psycholo(o)g(en) werkzaam bij GGZ-Reflection Haaglanden. Hierna wordt een afspraak gepland bij de regiebehandelaar voor een psychiatrisch onderzoek (PSA). De intaker en tevens regiebehandelaar probeert een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie van de cliënt(e). Een verlengde intake en of PSA kan gepland worden, als de intaker en regiebehandelaar van mening zijn dat er onvoldoende informatie ingewonnen is om een adequaat voorstel te doen doen over de diagnose en behandelbeleid.Als beide gesprekken hebben plaats gevonden vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Dit overleg vindt plaats tussen behandelaren werkzaam binnen GGZ-Reflection Haaglanden. Tijdens dit overleg wordt het voorstel(len) diagnose en het behandelplan besproken en vastgelegd. Oorspronkelijk is de behandelaar die de PSA heeft uitgevoerd, ook de regiebehandelaar, tenzij tijdens het multidisciplinair overleg anders wordt afgesproken. Indien dit het geval is, wordt dit vastgelegd in het digitale dossier.De regiebehandelaar binnen GGZ-Reflection Haaglanden is verantwoordelijke voor het intakeproces. Als delen van het intake-/diagnostische proces door andere medewerker(s)s dan de regiebehandelaar worden verricht, is de regiebehandelaar via direct contact met de cliënt(e) bij de beoordeling betrokken.  
	Tekst24: Binnen GGZ-Reflection worden cliënten doorgaans interdisciplinair dan wel multidisciplinair behandeld. De regiebehandelaar vervult een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. Hij/zij zorgt ervoor dat in samenspraak met cliënt(e) een behandelplan wordt opgesteld en stelt deze vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt uitgevoerd en -wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven- word bijgesteld. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de cliënt(e) betrokken zijn- en dus ook zijn eigen verrichtingen of activiteiten – op elkaar zijn afgestemd. Kortom, de regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Tevens is de regiebehandelaar het aanspreekpunt voor cliënt(e).In het behandelplan staan de diagnose en de doelen met betrekking tot de zorg vastgesteld. Het behandelplan bevat ook de behandelwijze(n) waarmee de zorgverlener en cliënt(e) de gestelde doelen trachten te bereiken. Verder staat er ook in wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners. Tijdens het adviesgesprek wordt het behandelplan aan cliënt(e) voorgelegd. Bij instemming van cliënt(e) kan de behandeling van start gaan. Indien cliënt(e) toestemming heeft gegeven om gegevens met de verwijzer te delen, wordt er een terugkoppeling naar de verwijzer gestuurd. Deze terugkoppeling bevat de bevindingen van het behandelteam (diagnose) en het vastgestelde behandelbeleid.Wanneer meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd bij de behandeling van cliënt(e) zijn betrokken, wordt onder verantwoordelijkheid van regiebehandelaar een goed afgestemde samenwerking (met toestemming van de cliënt(e)) gerealiseerd. Een wisseling van regiebehandelaar binnen GGZ-Reflection Haaglanden gebeurt altijd in overleg binnen het MDO en in overleg met cliënt(e) en eventueel zijn naasten, en is mogelijk of wenselijk in geval van: een nieuwe fase van de behandeling, een wijziging in het behandelplan, met als gevolg wijziging van de zorgverlener(s) of van het zwaartepunt in de behandeling, op verzoek van de cliënt(e) (met reden omkleed) of als de regiebehandelaar gedurende langere tijd niet, of niet meer beschikbaar is (zoals in geval van ziekte, overplaatsing of ontslag). Bij wisseling van regiebehandelaarschap binnen GGZ-Reflection Haaglanden is de overdragende regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het digitale dossier. De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners (zowel zorgverleners die bij dezelfde aanbieder werkzaam zijn als zorgaanbieders van verschillende aanbieders) en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. De voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling worden binnen GGZ-Reflection Haaglanden regelmatig gemonitord. Er worden standaard ROM-vragenlijsten (OQ-45) afgenomen. Deze worden in het begin van een behandeling, (eventueel) tussentijds en aan het eind van een behandeling afgenomen. Eén keer in de zes maanden wordt het behandelplan binnen het MDO besproken. De behaalde behandeldoelen en eventuele aanvulling/aanpassingen aan het beleid worden ingebracht en vastgelegd. Hierna wordt de voortgang van de behandeling onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar samen met de cliënt(e) en eventueel zijn naasten besproken. Hierin worden ook ROM-uitslagen geëvalueerd en besproken. Er is ook ruimte voor aanvulling vanuit cliënt(e). Vervolgens wordt, indien de situatie erom vraagt, een nieuw behandelplan opgesteld door regiebehandelaar en geaccordeerd door cliënt(e).Cliënttevredenheid wordt in het midden en aan het eind van de behandeling gemeten met de CQ-index. Gegevens worden aangeleverd aan stichting benchmark en worden intern geëvalueerd door de directie en besproken met het behandelteam.
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	Tekst40: Binnen GGZ-Reflection Haaglanden worden de onder DSM IV/V vermelde stoornissen in behandeling genomen, wanneer het om complexe problematiek gaat, die niet binnen de basis-ggz behandeld kunnen worden. - Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden- Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen- Psychische stoornissen door een somatische aandoening- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen- Stemmingsstoornissen- Angststoornissen (traumagerelateerde stoornissen, met name PTSS type I)- Somatoforme stoornissen- Nagebootste stoornissen- Dissociatieve stoornissen- Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen- Eetstoornissen- Slaapstoornissen- Stoornissen in de impulsbeheersing, niet elders geclassificeerd- PersoonlijkheidsstoornissenDe instelling kent contra-indicaties:- Cliënten onder de 18 jaar- Cliënten met een eetstoornis waarvan de BMI lager is dan 17- Cliënten met zware verslavingsproblematiek als hoofddiagnose- Cliënten met een zware verstandelijke beperkingGGZ-Reflection Haaglanden biedt ambulante vorm van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen, afhankelijk van de problematiek, de beroepsgroepen psychiaters, psychotherapeuten en GZ-psychologen als regiebehandelaar optreden. Het behandelaanbod in het kader van gespecialiseerde gezondheidszorg kan afhankelijk van de problematiek uit onderstaande interventies bestaan:- Individuele setting:a. Medicamenteuze behandelingb. Motiverende gespreksvoering (MGV)c. Steunende- en structurerende gesprekkend. Cognitieve gedragstherapiee. ACT (Acceptance Commitment Therapie) (mindfulness)f. EMDR (complexe PTSS)g. IPT (interpersoonlijke therapie)h. Cliëntgerichte therapiei. Psychodynamische therapiej. Schematherapie- Groepstherapie:a. Runningtherapieb. MBT (Mentalisation Based Treatment)c. Psychotraumagroep (stabilisatiegroep)-Contextuele aanpak in het kader van individuele behandeling.
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	Tekst50: 
	Tekst53: 1. Voor aanvang van werkzaamheden worden bekwaamheden van therapeuten getoetst door een casusvoorlegging tijdens de sollicitatieprocedure. Uitwerking van de casus wordt beoordeeld door de zorgmanager en een regiebehandelaar. 2. Voor aanvang van werkzaamheden worden bekwaamheden van alle medewerkers, voor zover mogelijk, gecontroleerd door diverse referentiecontroles in het kader van vergewisplicht.3. Voor aanvang van werkzaamheden worden bevoegdheden gecontroleerd door het opvragen van diploma’s, inschrijvingen in het BIG-register en inschrijvingen bij beroepsregisters. Ook worden aanvullende diploma’s, certificaten en inschrijvingsbewijzen opgevraagd. 4. Voor alle beroepsgroepen binnen de instelling is een gedetailleerde functieomschrijving aanwezig, ingedeeld op verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Voor aanvang van werkzaamheden wordt deze functieomschrijving, als addendum van het arbeidscontract, ondertekend, waarmee werknemer verklaart zijn werkzaamheden volgens de functieomschrijving te zullen uitvoeren.5. Er geldt een proeftijd van twee maanden voor alle werknemers, na deze periode vindt een ontwikkelingsgesprek plaats. Na evaluatie van competenties wordt besloten of werknemer voldoende bekwaam is om in vast dienstverband te treden. 
	Tekst54: 1. Voor alle therapeuten die verschillende beroepsgroepen bekleden is een beroepscode beschikbaar die alvorens start van werkzaamheden wordt overhandigd. 1.1. Beroepscode (GZ) psychologen (NIP)1.2. Beroepscode voor psychiaters (NVvp)1.3. Beroepscode voor psychotherapeuten (LVVP)2. Alvorens start van werkzaamheden wordt de beleidsmap overhandigd waarin alle protocollen en beleidsstukken staan die van kracht zijn binnen GGZ-Reflection Haaglanden. Alle medewerkers krijgen ruim voldoende tijd om zich over de inhoud van deze stukken te informeren.3. Alle therapeuten worden de richtlijnen GGZ overhandigd, te vinden op www.richtlijnenggz.nl  4. Jaarlijks vinden interne controles plaats binnen het registratiesysteem. Hierbij wordt per medewerker het volgende gecontroleerd:4.1.  Correctheid verslaglegging4.2.  Tijdigheid verslaglegging4.3.  Volledigheid verslagleggingDe uitkomsten van dit onderzoek worden besproken tijdens het jaarlijks ontwikkelingsgesprek. Er dient een audit-trail mogelijk te zijn op basis van alle geregistreerde informatie omtrent de behandeling en voortgang van cliënt(e). 
	Tekst55: 1. In het jaargesprek wordt expliciet aandacht besteed aan de scholings- en ontwikkelingsbehoefte van de werknemer. Werkgever en werknemer zorgen er samen voor dat elke werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt. Door het opstellen van het plan wordt iedere medewerker medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers, als voor medewerkers met een voltijd en deeltijddienstverband, voor jong en oud en voor alle functies binnen de organisaties. Ieder jaar wordt, tijdens het ontwikkelingsgesprek, dit ontwikkelingsplan geëvalueerd en bijgesteld met oog op verdere ontwikkeling. 2. In het opleidingsbeleid van GGZ-Reflection Haaglanden staat dat werknemers gemotiveerd worden om verdere scholing te volgen. Dit kan enkel bij erkende opleidingsinstellingen, o.a. RINO groep, Fortagroep en Bivt (Bijscholingsinstituut voor therapeuten). Binnen de financiële kaders van de instelling en volgens het beleid kan GGZ-Reflection Haaglanden vervolgopleidingen, scholingen en/of cursussen (mede-)financieren. Hiervoor kunnen medewerkers gebruik maken van de cafetariaregeling, waarbij GGZ-Reflection Haaglanden verdere scholing die een waardevolle bijdrage levert aan het uitoefenen van het beroep fiscaal aantrekkelijker maakt. 3. Structureel en regelmatig vinden binnen GGZ-Reflection Haaglanden intervisies, referaten en supervisies plaats om continuïteit van de bekwaamheid van alle therapeuten te waarborgen.
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	Tekst62: In de eindfase van een behandeltraject worden de behandelresultaten binnen het MDO besproken. Indien de afsluiting van een dossier door het team en onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar geaccordeerd is, worden de resultaten van de behandeling en de mogelijke (interne en externe) vervolgstappen (bijvoorbeeld het afbouwen van een behandeling) binnen een afsluitend gesprek met cliënt(e) besproken. In de eindfase van het behandeltraject wordt aan de hand van een eindmeting ROM (CQ-45) de behaalde resultaten gemeten. Deze wordt met cliënt(e) zelf of eventueel zijn/haar naasten in een van de laatste gesprekken besproken. Aan het eind van een behandeling wordt de verwijzer hiervan op de hoogte gesteld (tenzij de cliënt(e) hier bezwaar tegen heeft). De verwijzer krijgt een afsluitingsbrief met daarin verloop behandeling, behaalde resultaten, eventuele vervolgafspraken en aanbevelingen naar de verwijzer.  Binnen drie maanden na het afsluiten van een dossier kan cliënt(e) zonder een verwijzing en rechtstreeks weer in zorg genomen worden, mits het heropenen van het dossier door het multidisciplinaire behandelteam goedgekeurd is. De verwijzer zal dan op de hoogte gebracht worden. Na drie maanden is er een verwijzing via huisarts noodzakelijk om een cliënt(e) weer in behandeling te kunnen nemen. Indien een cliënt bezwaar maakt tegen het informeren van de verwijzer, volgt een terugkoppeling naar de verwijzer waarin hij/zij ingelicht wordt omtrent de start en/of beëindiging van de behandeling. In deze brief wordt vermeld dat cliënt geen toestemming verleent tot informatieuitwisseling, en daarom geen inhoudelijke medische informatie verstrekt kan worden.
	Tekst63: Binnen GGZ-Reflection Haaglanden geldt een handelingsprocedure tijdens een eventuele crisissituatie. Alle medewerkers, inclusief niet-behandelaren, zijn op de hoogte van dit protocol en  kunnen hiernaar handelen. De procedure van handelen tijdens een crisissituatie wordt (bij crisisgevoelige cliënten) nogmaals aan het eind van het traject op duidelijke wijze met cliënt(e) en zijn/haar naasten besproken. Bij afsluiting van een dossier wordt cliënt ingelicht over handelen tijdens een crisissituatie.GGZ-Reflection Haaglanden kent geen nazorg nadat een dossier definitief afgesloten is. 
	Selectievakje64: Ja
	Selectievakje65: Ja
	Selectievakje66: Ja
	Tekst67: Den Haag
	Tekst68: 18-11-2016
	Tekst3: GGZ-Reflection Haaglanden
	Tekst12: 
	Tekst13: 
	Tekst15: 
	Tekst17: www.ggz-reflection.nl
	Text100: Zusterplein 22, 3703 CB Zeist
	Text101: Geschillencommissie Eza
	Tekst190: Structureel en regelmatig, een maal per week, vindt het zogeheten MDO plaats, waarbij informatie-uitwisseling en -overdracht plaatsvindt tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren. Alle behandelaren zijn hierbij aanwezig; dit zijn de psychologen, psychiaters, GZ-psychologen en psychotherapeuten. Van deze leden functioneert een lid als voorzitter en een lid als notulist. Standaard wordt schriftelijk verslaglegging gedaan van besproken dossiers en thema’s. De notulist zorgt er vervolgens voor dat verslaglegging correct en volledig wordt geregistreerd in het digitale registratiesysteem. Tijdens het MDO worden nieuwe aanmeldingen (intakes) besproken. De diagnose op basis van DSM IV/V wordt vastgelegd, het behandelbeleid en -doelen, maar ook de therapeut en regiebehandelaar worden vastgesteld. Daarnaast worden binnen het MDO behandelplannen iedere zes maanden geëvalueerd, exit-cliënten en nazorg wordt besproken en kunnen dringende vragen gesteld worden die niet tot de reguliere behandelplanbespreking kunnen wachten.
	Tekst560: Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelplan gemaakt en geaccordeerd. Het behandelplan bevat in ieder geval: a) de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van cliënt; b) de wijze waarop zorgverlener en cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken; c) wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken (de regiebehandelaar). De regiebehandelaar stelt het behandelplan vast, nadat instemming is van cliënt is verkregen op basis van het voorgestelde behandelplan. Iedere regiebehandelaar is verantwoordelijk voor regelmatige evaluatie van de gesteldheidsvoortgang van cliënten. Alle dossiers worden ten minste iedere zes maanden geëvalueerd tijdens het MDO. Hier wordt schriftelijk verslag van gemaakt. Op deze manier wordt tijdige evaluatie, en eventuele op- en/of afschaling gewaarborgd. 
	Tekst570: Wanneer een discrepantie ontstaat over de diagnostiek, behandelplan of -beleid en zorg van een cliënt(e) tussen behandelaren (hetzij tussen regie- en medebehandelaar ofwel tussen twee medebehandelaren), dient er juist gehandeld te worden om deze discrepantie af te laten nemen.a. Indien er een dergelijke discrepantie over een cliënt(e) wordt waargenomen tussen de betrokken behandelaren, dient deze in eerste instantie voorgelegd te worden in het multidisciplinair overleg (MDO). Inbreng van alle aanwezigen tijdens dit MDO is gewenst. Na een zorgvuldige afweging tijdens dit MDO wordt er getracht om een oplossing te vinden en gezamenlijk tot een beslissing te komen omtrent de zorgverlening van de desbetreffende cliënt(e).b. Indien de discrepantie niet is afgenomen, wordt het aangeraden om, indien mogelijk, wetenschappelijk onderzoek over de betreffende kwestie te raadplegen.c. Mocht de discrepantie hierna nog aanwezig zijn, geldt altijd het standpunt van de regiebehandelaar gezien deze wettelijk en volgens de regelgeving van de NZa eindverantwoordelijk is voor de cliënt(e).d. In het geval een medebehandelaar van mening is dat de cliënt(e) door het handelen van de regiebehandelaar in gevaar is, wordt de zorgmanager hiervan op de hoogte gebracht. De zorgmanager overlegt vervolgens met de regiebehandelaar waarbij geprobeerd wordt op basis van actuele wetenschappelijke bronnen tot een consensus te komen.e. Indien de zorgmanager het eens is met de medebehandelaar, wordt een derde (externe) partij ingeschakeld om een correcte oplossing te bieden.
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