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: Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
Hoofd postadres straat en huisnummer: Molenstraat 9
Hoofd postadres postcode en plaats: 7471 CJ Goor
Website: www.ivmv.org
KvK nummer: 55142567
AGB-code(s)1: 22-220520
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: Dr. M.G.B.G. Blokhorst
E-mailadres: m.blokhorst@ivmv.org
Telefoonnummer: 06-41897888
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.
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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: www.ivmv.org

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk3:
Psychiatrische- en psychologische behandelingen bij GGZ-problematiek in de volle breedte met
speciale aandacht voor:
- Stemmingsklachten
- Angst- en paniekklachten
- PTSS
- Anamnestische stoornissen
- A(D)HD
-3:Stagnerende
rouw
Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de
-behandeling.
Somatisatie
stoornissen, vooral psychische klachten samenhangend met lichamelijke klachten,
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg,
zoals
chronische
pijn.
veiligheidshuizen, etc.

Uitleg
toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie.
Interventies:
- Diagnostiek
Meerdere
opties zijn mogelijk.
- Cognitieve gedragstherapie
- EMDR
5.
heeft
aanbod in:
Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
- E-mental health
basis-GGZ
- Acceptance
& Commitment
Therapie (ACT)
✔ de generalistische
- Mindfulness
en/of
- Hypnotherapie
- Systeemtherapie
✔ de gespecialiseerde-GGZ
- Farmacotherapie

Stichting Instituut voor Mentale
Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt: heeft
aanbod in:
Vitaliteit
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 Stichting Instituut voor Mentale
terecht
Vitaliteit
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):
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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:

De GZ-psycholoog is de regiebehandelaar binnen de basis-GGZ.

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:

Stichting Instituut voor Mentale
Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt: heeft
aanbod in:
Vitaliteit
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 Stichting Instituut voor Mentale
terecht
Vitaliteit
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: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch psycholoog,
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist

✔

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

Zowel de psychiater als de GZ-psycholoog onder supervisie van de psychiater (binnen de structuur
van een regulier MDO) kunnen als regiebehandelaar fungeren.
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Uitleg toetsing klinische zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch 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: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch 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: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch 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
Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit

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):
Psychiater drs. P. de Wit, BIG 39026013701/ Geessinkbrink 7, 7544 CW Enschede /
www.phmdewitpca.eu / Functie samenwerkingsverband: consultatie en behandeling en
doorverwijzing
Psychiater drs. H. de Berk, BIG 19019933316/ Hertenkamp 15, 6631 CB Zutphen /
www.praktijkdeberk.nl / Functie samenwerkingsverband: consultatie en behandeling en
doorverwijzing
Psychologiepraktijk Wittrock, BIG 29050734125/ Ripperdastraat 5, 7511 JP Enschede /
www.ppwittrock.nl / Functie samenwerkingsverband: collegiaal overleg wederzijdse doorverwijzing
Huisartspraktijk Slinkman / Geessinkbrink 7 / 7544 CW Enschede /
www.huisartsenpraktijkslinkman.praktijkinfo.nl / Functie samenwerkingsverband: eerstelijns
samenwerkingsverband in de volle breedte van de betekenis
Huisartspraktijk Kuiperij / van Deinselaan 34-E, 7541 PE Enschede / www.huisartspraktijkkuiperij.nl /
Functie samenwerkingsverband: eerstelijns samenwerkingsverband in de volle breedte van de
betekenis
Huisartspraktijk Comsa / Ramelebrink 7, 7544 BA Enschede / www.huisarts-comsa.nl / Functie
samenwerkingsverband: eerstelijns samenwerkingsverband in de volle breedte van de betekenis
Huisartspraktijk Campus UT Twente, Campuslaan 99, 7522 NE Enschede / www.campushuisarts.nl /
Functie samenwerkingsverband: eerstelijns samenwerkingsverband in de volle breedte van de
betekenis
Mediant / Broekheurnering 1050, 7546 TA Enschede / www.mediant.nl / Functie
samenwerkingsverband: doorverwijzing bij complexe- en tevens crises gevoelige psychiatrische
problematiek
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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
Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit

ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):
De psychiaters en GZ-psychologen zijn academisch geschoold en hebben een BIG-registratie en
relevante werkervaring. IVMV heeft een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog. Alle behandelaren
voldoen aan de eisen van de CONO-GGZ behandeltabel.
IVMV neemt alleen behandelaren in dienst die voldoen aan deze CONO-GGZ behandeltabel en de
voor hen geldende BIG-registraties.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen (beschrijf uw beleid en hoe uw dit
uitvoert en borgt):
IVMV werkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen zoals beschreven voor de diverse doelgroepen
c.q. diagnosegroepen. Deze richtlijnen heeft IVMV vertaalt in zorgpaden, waarin de evidenced based
modules behorende tot de richtlijnen zijn vervat en waarin tevens een indicatie van de
behandelfrequentie staat beschreven. In het MDO wordt na de intake bepaald tot welk zorgpad een
patient behoort en wordt vervolgens binnen het EPD het bijbehorende behandelprofiel aangemaakt.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en
borgt):
IVMV faciliteert haar behandelaren zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van her-registratie, door
het volgen van jaarlijkse cursussen c.q. opleidingen, het bijwonen van congressen en het volgen van
intervisie-bijeenkomsten. Tevens worden intern workshops gehouden alsmede thema
bijeenkomsten.
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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 Stichting Instituut voor
is het
Mentale
Vitaliteit
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):
IVMV heeft een 2 wekelijks groot Team overleg. Hieraan nemen alle behandelaren deel.
Besproken worden de nieuwe aanmeldingen, bevindingen na intake en evaluaties.
Verder heeft IVMV heeft 3 kernteams samengesteld rondom de 3 psychiaters voor een klein MDO
team 1: Pieter de Wit; 2 GZ-psychologen en 1 GZ-psycholoog i.o. en 1 PMT-er
team 2: Henri de Berk; 1 GZ-psycholoog, 2 basis-psychologen
team 3: Jan Wieringa; 2 GZ-psychologen, 1 GZ-psycholoog i.o., 1 PMT-er
Hier worden lopende behandelingen in diepte besproken, vooral stagnerende behandelingen.
Elke vergadering
wordt
genotuleerd.
De wordt
notulen
wordenop
inaanwezigheid
de desbetreffende
EPD's
gezet.
Uitleg
toetsing vraag
10c:
bij deze vraag
getoetst
van een
beschrijving

10c. Stichting Instituut voor
hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
Mentale Vitaliteit
zorgverlening
naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon (beschrijf uw beleid en hoe uw
dit uitvoert en borgt):
Het uitgangspunt binnen IVMV is: 'zorg op maat' en 'matched care'.
Op basis van de zorgvraagzwaarte wordt tijdens een MDO, direct na de intake, besloten of een client
in de basis-GGZ dan wel in de SGGZ wordt behandeld. Het komt voor dat gedurende de behandeling
blijkt dat een vraag complexer is dan verwacht en dat iemand overgaat naar de SGGZ, uiteraard met
toestemming en verwijsbrief van de huisarts. Omgekeerd kan het zijn dat na de intake, tijdens het
MDO wordt vastgesteld dat een patient niet binnen de basis GGZ of SGGZ thuishoort en wordt de
patient terug verwezen naar de huisarts met een gericht advies (b.v. hulp via maatschappelijk werk,
POH-GGZ, of inschakeling wijkcoach).
In overleg met onze psychiaters wordt altijd nauwkeurig gekeken of er sprake is van psychiatrische
problematiek en hoe complex de problematiek is; dit is leidend voor of iemand al dan niet in de SGGZ
wordt behandeld.
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Gedurende de behandeling wordt regelmatig binnen het MDO besproken of en zo ja in hoeverre een
patient vooruitgang boekt ten aanzien van de gestelde behandeldoelen. Indien er geen vooruitgang
wordt waargenomen en de patient is in emotioneel opzicht voldoende stabiel, dan kan in overleg
met de patient de behandeling worden beeindigd.

Uitleg toetsing vraag 10d: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving
10d. Binnen Stichting Instituut voor geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
Vitaliteit
zorgverlenersMentale
de volgende
escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):
De regiebehandelaar coordineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is
verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Het overleg is gericht op
overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming.
Escalatieprocedure:
Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar
uiteindelijk de doorslaggevende stem, nadat hij/zij alle behandelaren heeft gehoord.
Indien een professional zich hier in niet kan vinden en het idee heeft dat de beslissing in strijd zou
zijn met zijn/haar eigen professionele autonomie, is het mogelijk dat de desbetreffende professional
de behandelrelatie
kan11b,
een andere
behandelaar
worden
ingezet,van
die zich
wel kan
Uitleg
toetsing vraagniet
11:aangaat
bij vraagen11a,
11c wordt
getoetst op
aanwezigheid
het antwoord
verenigen
met
het
behandelvoorstel.
ja. Let op: vraag 11d telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee

goedgekeurd.
Indien er tijdens de lopende behandelingen een verschil van inzicht ontstaat over de te volgen
strategie
en/of de mate
van complexiteit
of crisisdreiging, is het oordeel van de behandelend
11.
Dossiervoering
en omgang
met patiëntgegevens
psychiater leidend, aangezien hij/zij bij uitstek de expertise heeft om dergelijke inschattingen te
maken.
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. Stichting Instituut voor
levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op
Mentale Vitaliteit
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
9

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: Mw. C. Scholten
Contactgegevens: info@csklachtenbehandeling.nl / 06-11113611
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: VKZPON (in aanvraag)0
Contactgegevens: Dhr. H. de Berk (voorzitter VKZPON) / 06-53933067
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: aanvraag loopt, het is op dit moment nog niet mogelijk om
geschillenregeling te uploaden
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: www.ivmv.org
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):
De behandelcoordinator ontvangt de nieuwe aanmeldingen via de patient:
- per telefoon of per e-mail
via de verwijzer:
- per fax, zorgmail of per post

14b.
Binnen Stichting Instituut
wordt
de patiënt/cliënt
naar de verwijzer
De behandelcoordinator
neemtvoor
contact met de
patient
op en legt uit terugverwezen
hoe de aanmeldprocedure
Mentale
Vitaliteit
een
passend
adviesindien
–indien
mogelijk
met
werkt, hoe de declaratie verloopt, wat de kosten zijn voor de patient en of de patient een voorkeur
geen
heeftdan
op de
vantherapeut.
de patiënt/cliënt:
heeftpassend
voor eenaanbod
vrouwelijke
welzorgvraag
mannelijke
Tevens schat de behandelcoordinator op
basis van
de
voorhanden
informatie
in
of
het
behandelaanbod
aansluit bij de zorgbehoefte van de
Ja
patient.
Neeopent de behandelcoordinator een voorlopige registratie in het EPD waar de
Vervolgens
persoonsgegevens van de patient staan vermeldt.
Daarna schakelt de behandelcoordinator een collega/behandelaar in die de intake kan verrichten.
Uitleg
toetsing
vraagtelefonisch
15: bij dezecontact
vraag wordt
op aanwezigheid van een beschrijving
Deze collega
neemt
op metgetoetst
de patient.
15. Diagnose
De behandelcoordinator is gedurende dit traject totaan het benoemen van een nieuwe
regiebehandelaar
(na het
de regiebehandelaar.
is geregeld
Beschrijf
hoe de intake
enMDO)
diagnose
binnen Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
(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):
De behandelaar die de intake verricht, neemt contact op met de patient en maakt een afspraak.
Deze collega schrijft op basis van dit intake gesprek een intake verslag en stelt een voorlopige
beschrijvende diagnose op alsmede een codering via de DSM-IV (in 2017: DSM V).
De behandelcoordinator is de regiebehandelaar tot dat de behandeling gaat starten.
In het groot Teamoverleg (MDO) worden de bevindingen besproken. De zorgvraagzwaarte wordt
bepaald en er wordt besproken of de patient binnen de basis-GGZ danwel binnen de S-GGZ moet
worden behandeld. Tevens wordt de regiebehandelaar voor het vervolg aangewezen.
Binnen de basis GGZ is de GZ-psycholoog de regiebehandelaar.
Binnen de S-GGZ is de psychiater of de GZ-psycholoog (onder supervisie van de psychiater) de
regiebehandelaar, afhankelijk van de aard van de psychische problematiek en het behandelaccent.
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose.
De resultaten uit het MDO worden in een zogenaamd terugkoppelingsgesprek met de patient
besproken door de behandelaar die de intake heeft verricht, samen met de nieuwe
regiebehandelaar. In dit gesprek krijgt client de diagnose op een begrijpelijke manier uitgelegd wat
het betekent om die diagnose te hebben.
De regiebehandelaar heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling;
Hij zorgt ervoor dat in samenspraak met de client het voorgestelde behandelplan wordt vastgesteld
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en zo nodig wordt aangepast (indien de client dit wenst). Hij draagt er zorg voor dat dit wordt
uitegvoerd en - wanneer omstandigheden hiertoe aanleiding geven - wordt bijgesteld.
De client krijgt een heldere omschrijving van de relevante zorgopties, het doel, de kans op succes en

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):
Op basis van de bevindingen uit de intake wordt binnen het MDO een regiebehandelaar voor het
vervolg aangesteld. Deze regiebehandelaar legt de diagnose vast en stelt in overleg met de overige
therapeuten een concept behandelplan op, waarin staat welk zorgpad van toepassing is. In het
betreffende zorgpad zijn de behandelinterventies, die vanuit de multi-disciplinaire richtlijnen als
effectief zijn aangewezen, geimplementeerd. Tijdens het terugkoppelingsgesprek wordt dit concept
behandelplan met de patient besproken en eventueel, op basis van de wensen van de patient, ook
aangepast. Dit plan bevat een beschrijving van de behandeldoelen alsmede met behulp van welke
behandelinterventies deze doelen kunnen worden bereikt. In het behandelplan wordt de
instemming van de patient t.a.v. de samenwerking en overlegmomenten tussen de verschillende
behandelaren vastgelegd. Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de
patient. De patient heeft ten alle tijde recht op inzage en kan een kopie van het behandelplan
Uitleg
krijgen.toetsing vraag 16b: bij deze vraag wordt geen toets gehanteerd.
In het behandelplan wordt opgenomen op welke manier te handelen bij een crisis en op welke
16b.
Hetvoor
aanspreekpunt
de patiënt/cliënt
tijdens
de behandeling iswordt
de regiebehandelaar
manier
waarnemingvoor
tijdens
afwezigheid van
de regiebehandelaar
zorggedragen.
(beschrijving
rol
en
taken
regiebehandelaar
in
relatie
tot
rol
en
taken
medebehandelaars):
De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de patient en eventueel zijn naasten de
voorgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen
De
regiebehandelaar
coordineert
het zorgproces gedurende de behandeling.
welke
periode hiervoor
wordt gehanteerd.
Hij is het centrale aanspreekpunt van de patient en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger
De
regiebehandelaar
een wezenlijk wordt
aandeel
in de inhoudelijke
behandeling.
Tijdens
de periodiekeheeft
behandelevaluatie
bekeken
of er moet worden
op- of af geschaald.
De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners
die
bij de
betrokkenworden
zijn op de
elkaar
worden afgestemd.
Tijdens
debehandeling
MDO bijeenkomsten
bevindingen
van alle bij de behandeling betrokken
De
regiebehandelaar
zich in voorDe
een
goede onderlinge
samenwerking
met
zorgverleners
gehoordspant
en vastgelegd.
regiebehandelaar
stemt
op basis vanendeafstemming,
behandeldoelen
toestemming
van
de
client.
met de zorgverleners af, in hoeverre de verschillende behandelonderdelen een effectieve bijdrage
In
beginsel
is een
wisseling van
van de
regiebehandelaar
ongewenst, in verband met het belang van een
hebben
t.a.v.
het bereiken
behandeldoelen.
goede continuiteit van de behandeling. Een wisseling kan geindiceerd zijn wanneer er een nieuwe
fase van de behandeling aantreedt, een wijziging in het behandelplan optreedt, op verzoek van de
client, toetsing
als de regiebehandelaar
gedurende
langere
tijd niet,
of aanwezigheid
niet meer beschikbaar
is. De
Uitleg
vraag 16c: bij deze
vraag wordt
getoetst
op de
van een beschrijving.
overdragende regiebehandelaar is dan verantwoordelijk voor een goede overdracht van alle
16c.
De voortgang
van
behandeling
wordt
binnen Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
gemaakte
afspraken
ende
legt
deze vast in
het dossier.
als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De regiebehandelaar coordineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is
verantwoordelijk
voor
integraliteit van de behandeling.
Afstemming binnen
hetdeteam:
Het
MDO
overleg
is
gericht
overeenstemming
middeleenmaal
van gezamenlijke
Bij complexe- en intensieve op
behandelingen
wordtdoor
de patient
per maandbesluitvorming.
tijdens het MDO
Bij
verschil van
mening
of inzicht
over de in
te stellen
behandeling plaatsvindt
heeft de regiebehandelaar
besproken,
zodat
een goede
afstemming
tussen
de behandelaren
en de behandeling zo
uiteindelijk
de doorslaggevende
nodig kan worden
bijgesteld. stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen zijn
gehoord.
Bij minder complexe behandelingen, met 1 regiebehandelaar (vaak basis-GGZ) vindt een MDO
Indien
geeneenmaal
overeenstemming
wordtplaats.
gevonden, treedt de elders beschreven escalatieprocedure in
bespreking
per 2 maanden
werking, waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken
professionals gebruik kunnen maken.
Iedere zorgverlener heeft gedurende het behandeltraject een eigen professionele
verantwoordlijkheid t.a.v. de ingezette interventies.
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Uitleg toetsing vraag 16d: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving.
16.d Binnen Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
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):
Afstemming met de patient:
De regiebehandelaar voert eenmaal per maand a 2 maanden (afhankelijk van de zorgvraagzwaarte)
een voortgangsbespreking met de patient t.a.v. het bereiken van de behandeldoelen, en eventuele
noodzaak tot bijstelling van dit plan. Tevens wordt deze evaluatie ondersteund door de scores op
relevante vragenlijsten, zoals de BSI-ROM en eventueel andere meer specifiekere vragenlijsten.

Uitleg toetsing vraag 16e: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving.
16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit
op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
De patient wordt gedurende de behandeling, tijdens de evaluatiemomenten, gevraagd naar de
tevredenheid van het behandeltraject in zijn geheel, de bijdrage van de diverse behandelaren, de
bejegening, etc.
Aan het einde van de behandeling wordt de CI-index afgenomen.

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):
De verwijzer wordt middels een eindbrief geinformeerd over het behandelresultaat en eventuele
adviezen t.a.v. vervolgstappen worden beschreven. Indien er sprake was van farmacotherapie, wordt
beschreven welke medicatie de patient bij afsluiting van de behandeling gebruikt.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Wanneer er sprake is van een terugval kan een patient zich weer melden bij de behandelcoordinator
voor een hernieuwde behandeling c.q. nazorg. De behandelcoordinator inventariseert de mate van
crisisdreiging. Wanneer er sprake is van suicidaliteit wordt de patient verwezen naar de crisisdienst
van Mediant.
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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 Stichting Instituut voor Mentale Vitaliteit

:

Dr. M.G.B.G. Blokhorst, directeur en voorzitter Raad van Bestuur

Plaats:
Enschede

Datum:
02 december 2016

✔

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 escalatieprocedure in is opgenomen.
Let op: sla nu dit pdf document op en upload het bestand op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
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