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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: 

 

 

  



5 
 

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): 
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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                                                           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):
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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 Friesland kiest voor een kernstrategie gebaseerd op coalities met partijen met veelal een andere achtergrond en kerntaak (heterogene alliantievorming) en selectieve profilering. We hebben een aantal strategische partners en participeren in diverse samenwerkingsverbanden om de beste zorg voor onze cliënten te garanderen.FACT+Regelmatig gaan psychische problemen en verslavingen hand in hand. Een stoornis kan het gebruik van bijvoorbeeld alcohol of drugs versterken. En het gebruik van verslavende middelen kan leiden tot een toename van de symptomen van een psychische aandoening Hierdoor overlappen de doelgroepen van GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) elkaar regelmatig. In de regio’s Sneek en Sint Nicolaasga zijn de FACT-teams volledig geïntegreerd in FACT+. Medewerkers van beide organisaties vormen gezamenlijk teams en bespreken met elkaar de hulp aan de cliënten. De cliënten hoeven daardoor niet meer naar twee organisaties toe.Zorgadministratie FACT+ Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek088-2343700zorgadministratie.fact+@ggzfriesland.nl www.ggzfriesland.nl/fact-2FACT Jeugd FryslânEen ander samenwerkingsverband met het FACT-team is FACT Jeugd Fryslân. FACT jeugd is een geïntegeerd FACT aanbod vanuit 5 verschillende zorginstellingen ( Kinnik, Accare, Jeugdhulp Friesland, VNN en Reik). Meerwaarde van dit geïntegreerde aanbod is dat er geen schotten zijn tussen de verschillende vormen van jeugdzorg en de verschillende expertise gebieden voor deze complexe en soms zorgmijdende doelgroep.Zorgadministratie FACT Jeugd FryslânCompagnonsplein 19202 NN Drachten0512-768050drachten@factjeugdfryslan.nl www.factjeugdfryslan.nl Kortdurende Ambulante OndersteuningSoms hebben kinderen en ouders/opvoeders hulp nodig als het gaat om opgroeien en opvoeden. Als de oplossing specialistische deskundigheid vraagt, waarbij de verwachting is dat kortdurende ondersteuning volstaat dan biedt de Kortdurende Ambulante Ondersteuning (KAO) uitkomst. Binnen drie maanden wordt het kind en zijn of haar ouders/opvoeders vanuit het traject Kortdurende Ambulante Ondersteuning geholpen. KAO is gericht op het voorkomen van onnodig doorverwijzen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg. Door het vaststellen van een duidelijk doel worden kind en/of ouders/opvoeders geholpen om zo snel mogelijk weer grip te krijgen op hun problemen. De medewerkers zijn direct en flexibel inzetbaar. KAO wordt aangeboden door Kinnik kind en jeugd ggz, Reik en Jeugdhulp Friesland. Spoed4JeugdSpoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband tussen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Jeugdhulp Friesland, Kinnik kind en jeugd GGZ en Reik. Met het initiatief willen de organisaties ervoor zorgen dat kinderen en jongeren met psychische problemen, opvoedings- en gedragsproblematiek en hun ouders of verzorgers, zo snel mogelijk de juiste spoedeisende hulp krijgen wanneer dat nodig is.Crisisnummer: 0800 7763345www.spoed4jeugd.nl MDCKHet Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling is een unieke samenwerking tussen Fier, Veilig Thuis, Politie Noord Nederland, Openbaar Ministerie Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden en GGZ Friesland. Het MDCK richt zich op samenwerking in de onderzoeksfase: Wat is er aan de hand? Wat moet er gebeuren om de mishandeling en het geweld te stoppen? Welke hulp hebben kinderen en gezinnen nodig? Door nauw samen te werken ligt er aan het einde van het onderzoek een plan waar alle betrokkenen zich aan verbinden. Voordelen van deze samenwerking zijn: één startpunt - korte doorlooptijd, een dubbel onderzoek, ouders worden actief betrokken, top-tot-teen onderzoek, alle noodzakelijke expertise beschikbaar, straf en zorg versterken elkaar en nauw contact met wijk- en gebiedsteams.mEARmEAR is een samenwerkingsverband tussen Kinnik en Reik. Reik is het expertise- en behandelcentrum in het noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Door de specifieke kennis van deze twee organisaties te bundelen, bieden we kinderen met een lichte verstandelijke beperking én psychiatrische problematiek een passend hulpaanbod. mEARSalomonszegel 1038935 SE LeeuwardenPostbus 418 8901 BE Leeuwarden088-0595001info@mear.nlwww.mear.nlMedisch Centrum Leeuwarden (MCL)Met dit ziekenhuis heeft GGZ Friesland meerdere samenwerkingsafspraken, zoals over de onderlinge (zorg)dienstverlening, over de A-opleiding (voor psychiaters) en over de crisisopvang buiten kantoortijden. Nieuw is de intentie om de spoedeisende zorg dichter bij elkaar te brengen, zowel qua werkwijze als qua locatie. Verder zijn er samenwerkingsafspraken met de apotheek van het MCL over de levering van geneesmiddelen voor patiënten die in de klinieken van GGZ Friesland verblijven en over de bewaking van de medicatieveiligheid.NijSmellingheGGZ Friesland maakt al lange tijd gebruik van de gebouwen op het terrein van NijSmellinghe. Dit bevordert de samenwerking over en weer op psychiatrisch en somatisch terrein. PolitieWij werken nauw samen met de regionale politie. Afspraken in dit verband zijn vastgelegd in het Convenant Politie district Fryslân-GGZ Friesland, ondermeer over de inzet van politie in de klinieken.SynaedaOm cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden en om de marktpositie te verstevigen zijn Syneada en GGZ Friesland in 2015 een duurzame samenwerking aangegaan. Synaeda PsychoMedisch Centrum is een instelling voor Basis en Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat Synaeda alle lichte tot matige problematiek behandelt. GGZ Friesland richt zich door deze samenwerking met name op de specialistische hulp bij patiënten met zwaardere problematiek en vaak comorbide stoornissen. Synaeda heeft vestigingen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Dokkum.Synaeda Psycho Medisch Centrum LeeuwardenFonteinland 98913 CZ Leeuwarden058 - 82 00 333info@synaeda.nlwww.synaeda.nl/leeuwardenSynaeda Psycho Medisch Centrum DrachtenBurgemeester Wuiteweg 140b9203 KP Drachten0512-768100drachten@synaeda.nlwww.synaeda.nl/drachtenSynaeda Psycho Medisch Centrum HeerenveenKastanjelaan 1 (gebouw A)8441 NC Heerenveen0513-619290heerenveen@synaeda.nlwww.synaeda.nl/heerenveenSynaeda Psycho Medisch Centrum SneekMartiniplein 15C (pand Martinistate)8601 EG Sneek0515-436277sneek@synaeda.nlwww.synaeda.nl/sneekSynaeda Psycho Medisch Centrum DokkumBirdaarderstraatweg 80 B (tijdelijk adres)9101 PK Dokkum0519-229930dokkum@synaeda.nlwww.synaeda.nl/dokkumVan Andel, Kwadrant en ZuidOostZorgOm de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen nog verder te verbeteren, is Van Andel Ouderenpsychiatrie (onderdeel van GGZ Friesland) voornemens om samen met de Kwadrantgroep, ZuidOostZorg en mogelijk andere partners, een toekomstbestendig netwerk te realiseren. VeiligheidshuisIn het veiligheidshuis werken we in een netwerksamenwerkingsverband samen met de partners uit de strafrechtketen: gemeente, openbaar ministerie en politie in het kader van de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Veiligheidshuis FryslânTesselschadestraat 2, LeeuwardenPostbus 2506, 8901 AA Leeuwarden058 – 750 5500info@veiligheidshuisfryslan.nlwww.veiligheidshuisfryslan.nlDe belangrijkste adressen van samenwerkingspartners en GGZ-Friesland-onderdelenFierHolstermeerweg 18936 AS LeeuwardenPostbus 10878900 CB Leeuwarden058-2157084info@fier.nlwww.fier.nlJeugdhulp FrieslandBadweg 48934 AA LeeuwardenPostbus 12668900 CG Leeuwarden088-1424444 info@jeugdhulpfriesland.nlwww.jeugdhulpfriesland.nlKinnik, kind en jeugd ggz (onderdeel van GGZ Friesland)Swingmastate 18925 LD Leeuwarden058-2678999info@kinnik.nlwww.kinnik.nlmEARSalomonszegel 1038935 SE LeeuwardenPostbus 418 8901 BE Leeuwarden088-0595001info@mear.nlwww.mear.nlMedisch Centrum LeeuwardenHendri Dunantweg 28934 AD Leeuwarden058-2866666www.mcl.nlNij Smellinghe ZiekenhuisCompagnonsplein 19202 NN DrachtenPostbus 202009200 DA Drachten0512 588 888info@nijsmellinghe.nlwww.nijsmellinghe.nlOpenbaar Ministerie Noord NederlandPaterswoldseweg 8149728 BM GroningenPostbus 5779700 AN Groningen088-6991700noord-nederland@om.nlwww.om.nlPolitie Noord NederlandRademarkt 129711 CV Groningen088-1671140www.politie.nlRegiecentrum Bescherming en VeiligheidTesselschadestraat 28913 HB LeeuwardenPostbus 3128901 BC Leeuwarden058-2333777veiligthuis@regiecentrumbv.nlwww.regiecentrumbv.nl ReikSixmastraat 38932 PA LeeuwardenPostbus 4188901 BE Leeuwarden088-0595000info@reik.nlwww.reik.nlSynaeda Psycho Medisch Centrum LeeuwardenFonteinland 98913 CZ Leeuwarden058 - 82 00 333info@synaeda.nlwww.synaeda.nl/leeuwardenSynaeda Psycho Medisch Centrum DrachtenBurgemeester Wuiteweg 140b9203 KP Drachten0512-768100drachten@synaeda.nlwww.synaeda.nl/drachtenSynaeda Psycho Medisch Centrum HeerenveenKastanjelaan 1 (gebouw A)8441 NC Heerenveen0513-619290heerenveen@synaeda.nlwww.synaeda.nl/heerenveenSynaeda Psycho Medisch Centrum SneekMartiniplein 15C (pand Martinistate)8601 EG Sneek0515-436277sneek@synaeda.nlwww.synaeda.nl/sneekSynaeda Psycho Medisch Centrum DokkumBirdaarderstraatweg 80 B (tijdelijk adres)9101 PK Dokkum0519-229930dokkum@synaeda.nlwww.synaeda.nl/dokkumVeilig Thuis FrieslandTesselschadestraat 28913 BC LeeuwardenPostbus 3128901 BC Leeuwarden058-2333777veiligthuis@regiecentrumbv.nlwww.regiecentrumbv.nlVeiligheidshuis FryslânTesselschadestraat 2, LeeuwardenPostbus 2506, 8901 AA Leeuwarden058 – 750 5500info@veiligheidshuisfryslan.nlwww.veiligheidshuisfryslan.nlVerslavingszorg Noord NederlandLeonard Springerlaan 279727 KB Groningen 088 - 234 34 34preventie-groningen@vnn.nlwww.vnn.nlZorgadministratie FACT Jeugd FryslânCompagnonsplein 19202 NN Drachten0512-768050drachten@factjeugdfryslan.nl www.factjeugdfryslan.nl Zorgadministratie FACT+ Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek088-2343700zorgadministratie.fact+@ggzfriesland.nl www.ggzfriesland.nl/fact-2
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	Tekst22: Aanmelding van patiënten vanaf 18 jaar kunnen verwijzers doorgeven via het aanmeldpunt van GGZ Friesland. Dit aanmeldpunt is goed bereikbaar en altijd te benaderen voor advies en overleg. Voor informatie over aanmelding van patiënten onder de 18 jaar, neem contact op met Kinnik, voor kind en jeugd ggz.Aanmelden kan op vijf manieren:• via Zorgdomein• via het online aanmeldformulier op deze website• per brief aan GGZ Friesland, locatie Jelgerhuis, postbus 466, 8901 BG Leeuwarden onder vermelding van ‘aanmelding'• per fax via 058 28 48 700• telefonisch via 058 28 48 777 (bij crisissituaties zie GGZ Friesland Spoed)Alle aanmeldingen , behalve de spoedaanmeldingen, worden behandeld door het triagebureau waar professionals de verwijzing doorgeleiden naar de het bestemde zorgprogramma. Er wordt een dossier in het EPD aangemaakt en aanmelding en vraagstelling worden naast andere gegevens in het dossier gezet. Het triagebureau houdt contact met de cliënt totdat een eerste gesprek met een professional van het zorgprogramma heeft plaatsgevonden. Voor de intake, zie hieronder.Een dringende verwijzing?GGZ Friesland biedt de mogelijkheid om een patiënt binnen twee dagen voor de intake te laten komen, dit echter alleen in urgente gevallen. In Zorgdomein staat bij elke stoornis de optie ‘Verkorte toegangstijd'. Hier vinden verwijzers meer informatie over hoe ze een cliënt met urgentie kunt aanmelden. Mochten ze daarbij graag consultatie willen, dan kunnen verwijzers contact opnemen met 058 28 48 777.
	Tekst23: Professioneel statuut pag. 15 en 16Aanmeldingen komen binnen via erkende verwijzers. Patiënten of hun familie kunnen zichzelf niet aanmelden bij GGZ Friesland. De specialistische GGZ kent andere erkende verwijzers dan basis GGZ. Verwijzers zijn huisartsen, psychiaters, Bureau Jeugdzorg, klinisch psychologen of bedrijfsartsen. Daarnaast zijn er justitiële verwijzers als NIFP, Reclassering Nederland, reclassering VNN, Reclassering, Leger des Heils en PMO De Marwei. Bij bepaalde verwijzingen heeft GGZ Friesland de plicht om de huisarts te informeren na aanmelding.  Na de aanmelding neemt GGZ Friesland zo snel mogelijk contact op om een eerste afspraak te maken voor een intake. De intake houdt in onderzoek, diagnostiek, overleg en advies en leidt tot een voorbereiding van het behandelplan. In elk team en zorgprogramma wordt vastgelegd, welke informatie in de intakefase wordt verzameld en welke beroepsgroepen voldoende gekwalificeerd zijn om een bijdrage te leveren in de intake. In de zorgprogramma’s wordt omschreven wie verantwoordelijk is voor de toewijzing aan een regiebehandelaar. Tijdens de intakefase is de regiebehandelaar voor de cliënt het centrale aanspreekpunt. De regiebehandelaar  bepaalt  of en zo ja welke overige behandelaren conform de zorgprogrammering worden ingezet. De regiebehandelaar heeft deze bevoegdheid van aanmelding tot ontslag van de patiënt, waarbij hij deze bevoegdheid enkel in goed overleg met de patiënt (en diens naasten) kan overdragen aan een andere regiebehandelaar, uiteraard ook dit in goed overleg. De regiebehandelaar is pas in tuchtrechtelijke zin verantwoordelijk als hij weet heeft van deze toewijzing en in de gelegenheid is geweest om zich te verdiepen in de casus.• De intake wordt toebedeeld aan een regiebehandelaar, deze heeft de regie over het intakeproces. Tijdens de intake vindt de diagnostiek plaats. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose als uitkomst van de intake.Het is mogelijk dat delen van dit proces door andere behandelaren worden verricht.  Uiteraard kan nadere diagnostiek ook in later stadium plaatsvinden. Binnen het intakeproces ziet, spreekt en onderzoekt in elk geval ook de regiebehandelaar de patiënt. De patiënt wordt hierbij op heldere wijze voorgelicht over de diagnose en wat dit betekent alsmede over de verschillende behandelopties met te verwachten effect en eventuele bijeffecten en wie wat doet. • De behandelaar kan vervolgens met de patiënt de opzet voor het behandelplan maken waarbij altijd de regiebehandelaar degene is die het  behandelplan vaststelt. De patient wordt hierbij op heldere wijze voorgelicht over de diagnose en wat dit betekent alsmede over de verschillende behandelopties met te verwachten effect en eventuele bijeffecten en wie wat doet. Bij het opstellen van het behandelplan wordt rekening gehouden met de (behandel)voorgeschiedenis. Wanneer er wachttijd voor de behandeling is wordt afgesproken hoe de patiënt zo nodig om hulp kan vragen. De patiënt kan altijd om een second opinion vragen. Uitkomst kan ook zijn dat patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts of wordt doorverwezen naar elders. In het behandelplan worden tevens de afspraken opgenomen wanneer er meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Ook worden eventuele crisisafspraken opgenomen.  De behandelaar neemt verantwoordelijkheid binnen kaders, die de regiebehandelaar vaststelt en zoals die binnen de betreffende zorgprogrammering zo nodig nader zijn uitgewerkt en zijn afgesproken. De behandelverantwoordelijkheid en de verdeling van taken wordt vastgelegd in het behandelplan. Met de patiënt wordt besproken hoe te handelen wanneer de toestand verergert voor de behandeling begint.• Binnen de SGGZ geldt: indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair overleg, waarbij altijd een KP of psychiater deel uit maakt van dit overleg. 
	Tekst24: Zie ook boven en Professioneel Statuut pag. 15 en 16De verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en het daaruit in samenwerking met de patiënt voortvloeiende behandelplan is belegd bij een regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan deze verantwoordelijkheid enkel dragen als hij de patiënt daartoe zelf heeft gesproken en onderzocht. Delen van de intake kunnen  gedelegeerd worden aan een behandelaar. De intake (zie ook punt 15) wordt besproken in het MDO en dit leidt tot een diagnose en een voorstel voor behandeling. Deze wordt door de dan benoemde regiebehandelaar besproken en samen met client en naasten wordt een behandelplan opgesteld. In overleg met de cliënt volgt hierop een brief naar de huisarts.Het Multidisciplinaire team is betrokken bij elke behandelplanevaluatie.
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	Tekst46: GGZ Friesland biedt specialistische-GGZ aan kwetsbare ouderen met een ernstige psychische stoornis.De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:Psychiaterklinisch psycholoog klinisch neuropsycholoogGZ psycholoogVerpleegkundig Specialist PsychotherapeutKlinisch GeriaterSpecialist Ouderen Geneeskunde 
	Tekst47: De GGZ Fieslabnd biedt gespecialiseerde-GGZ aan Jongeren tot 18 jaar, zowel ambulant als klinisch. De volgende beroepsgroepen kunnen, onder specifieke voorwaarden, optreden als regiebehandelaar voor kinderen met psychische problemen:• Psychiater• Klinisch psycholoog• Verpleegkundig specialist• Psychotherapeut• GZ-psycholoog• Verslavingsarts KNMG• Klinisch neuropsycholoog
	Tekst48: GGZ Friesland biedt in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland ambulante gespecialiseerde-GGZ aan mensen met een psychiatrische stoornis en verslaving in drie geïntegreerde FACT teams.De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:PsychiaterKlinisch psycholoogKlinisch neuropsycholoogPsychotherapeutGZ-psycholoogverpleegkundig specialistverslavingsarts KNMG
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	Tekst53: Bij elke nieuwe werknemer is er een check op de bevoegdheid en bekwaamheid middels controle op vereiste diploma's en registraties. Zonder deze vereisten wordt niemand aangenomen. Om toezicht te houden op de gewenste bekwaam- en bevoegdheid is de professionele lijn opgezet: de Raad van Bestuur houdt toezicht op de directeuren behandelzaken, de directeuren behandelzaken op de managers behandelzaken en dezen op de professionals in zijn team of afdeling. De regiebehandelaar, die de verantwoordelijkheid heeft om elk behandelplan vast te stellen, houdt toezicht op de uitvoering van het behandelplan en op de behandelaren in hun specifieke domein, middels structurele behandelplanevaluaties en gesprekken met clienten en naaasten.In de jaargesprekken is bevoegd- en bekwaamheid een centraal punt. De jaargesprekken worden via de lijn georganiseerd. Wanneer de managers algemene zaken  de jaargesprekken verzorgen vragen zij minimaal om de inbreng van de manager behandelzaken die zicht heeft op het functioneren van de professional in zijn team of afdeling. Los van de lijnverantwoordelijkheid heeft ook elke professional de verantwoordelijkheid om een collega professional aan te spreken wanneer er sprake is van mogelijk disfunctioneel gedrag of wanneer er in de behandeling van een patiënt niet conform het behandelplan gewerkt wordt. De regiebehandelaar heeft in het bijzonder deze verantwoordelijkheid.
	Tekst54: De multidisciplinaire richtlijnen zijn verankerd in de zorgprogramma's. Deze zorgprogramma's worden onderhouden door de specialisten. Veranderingen worden besproken en vastgesteld in het Directeuren Behandelzaken Overleg (DBO). Dit overleg wordt voorgezeten door de bestuurder patientenzorg. De Directeuren Behandelzaken zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de zorgprogramma's in het dagelijks handelen van de professionals. De Managers Behandelzaken houden toezicht op de toepassing binnen de behandelteams, de regiebehandelaren houden toezicht op het aanwenden van de richtlijnen en protocollen in de behandelplannen en verkrijgen hun informatie hierover in gesprekken met hun clienten, de MDO's ,en de behandelplanevaluaties / ROM.Dit volgt de inhoudelijke verantwoordingslijn zoals beschreven bij punt 9a. Zie ook het document Zorgsturing.
	Tekst55: De medewerker levert het bewijs van inschrijving in het BIG register, de vervaldatum,en beroepsregister bij aanstelling aan de HR-afdeling. De medewerker is tevens verantwoordelijk voor de tijdige herregistratie in het BIG register, indien dat op enig moment afloopt. Bij de aanstelling en indiensttreding controleert de HR-afdeling (PSA) de registratie in het BIG en beroepsregister en registreert het BIG nummer en de verloopdatum in de systemen (Talent). Ook controleert de HR-adeling (PSA) of een medewerker een aantekening heeft. Een aantekening in het BIG register is een ontbindende voorwaarde met betrekking tot het arbeidscontract De verloopdatum wordt ook zichtbaar in het Leerportaal voor de medewerker en de manager.Via het Leerhuis vindt driemaandelijks de controle plaats op de actuele BIG registratie van onze medewerkers. Indien een BIG registratie van een medewerker ontbreekt, signaleert het Leerhuis dat aan de HR-afdeling (PSA). De HR-afdeling (PSA) onderneemt stappen om het betreffende BIG nummer en dus registratie te achterhalen door de medewerker aan te schrijven en hem te wijzen op diens verantwoordelijkheid in deze.Drie maanden voorafgaand aan de verloopdatum van de BIG registratie en/of de verloopdatum in het beroepsregister van de medewerker vindt, via de (HR-adeling) PSA, in de systemen (Talent) een actieve signalering plaats. De medewerker krijgt daar een notificatie van. De signalering is zichtbaar voor de medewerker en de manager in de systemen (Talent).Als blijkt dat een medewerker, na de genoemde drie maanden, niet meer aan de registratie-eisen voldoet, en daarom niet op tijd werk heeft gemaakt van zijn herregistratie, dan zijn de volgende regels van toepassing. a. De medewerker moet zo snel mogelijk in de (her)registratie voorzien en het bewijs daartoe aanleveren bij de manager en de HR-afdeling (PSA/ Leerhuis). De medewerker wordt door de HR-afdeling (PSA) aangeschreven en gewezen op zijn verantwoordelijkheid in deze.b. Op moment dat de BIG registratie en/of de beroepsregistratie daadwerkelijk is verlopen kan de medewerker zijn functie (tijdelijk) niet meer uitoefenen. De medewerker moet dan in overleg met en in opdracht van de manager (onbetaald) verlof opnemen en/of tijdelijk een andere functie uitoefenen.c. Zolang de registratie niet actueel is, dan wordt de medewerker ingeschaald conform de functie die hij tijdelijk uitoefent. d. De medewerker dient binnen zes maanden te zorgen voor actuele (her) registratie/beroepsregistratie. Na afloop van deze 6 maanden staat het GGZ Friesland vrij om arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen naar de betreffende medewerker.• De medewerker die voor de accreditatie van zijn registratie opleidingen, trainingen of andere leeractiviteiten volgt, zorgt voor bewijs van deelname in het portfolio van het Leerportaal. Dat kan ook jaarlijks een overzicht uit het systeem van GAIA zijn.
	Tekst58: Zie ook Professioneel Statuut pag. 15 en 16De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het aanspreekpunt voor de cliënt/cliënt en naasten  tijdens de behandeling. De regiebehandelaar kan de uitvoer delegeren aan een andere behandelaar, maar hij blijft verantwoordelijk. Ook de uitvoering van het behandelplan en de evaluatie daarvan kan de regiebehandelaar  toewijzen aan één behandelaar - de regelbehandelaar - als hij besluit dit niet zelf op zich te nemen. Hij houdt echter wél contact met de cliënt en diens naasten.De regiebehandelaar  heeft de regie over het behandelplan. De (regel-) behandelaar neemt verantwoordelijkheid binnen kaders, die de regiebehandelaar  vaststelt en zoals die binnen de betreffende zorgprogrammering zo nodig nader zijn uitgewerkt en zijn afgesproken. De behandelverantwoordelijkheid en de verdeling van taken wordt vastgelegd in het behandelplan.
	Tekst59: De voortgang van de behandeling wordt binnen GGZ Friesland als volgt gemonitord:Op afgesproken momenten (eerste behandelplan, evaluatie en afsluiting) toetst de regelbehandelaar de voortgang en de resultaten van behandeling met de regiebehandelaar, zodat deze zijn verantwoordelijkheid voor de regie van de behandeling kan waarmaken. De regiebehandelaar spreekt vervolgens de cliënt en stelt, indien nodig, een (nieuw) behandelplan vast. Binnen deze kaders zijn de (coördinerend) behandelaar en eventueel andere behandelaren  binnen hun eigen deskundigheidsgebied zelfstandig tot handelen bevoegd. Het is de verantwoordelijkheid van elke betrokken (mede)behandelaar om (via de regelbehandelaar) de regiebehandelaar in te schakelen bij omstandigheden waar het behandelplan niet in voorzien heeft. Daarbij kan de regiebehandelaar vanuit zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens de diagnostiek als in de behandelfase bij elke cliënt aangeven, dat hij een cliënt wil spreken, bij de behandeling betrokken wil zijn, of dat hij  verantwoordelijkheid wil overdragen aan een andere behandelaar.De voortgang van de behandeling wordt teven gemonitord met behulp van vragenlijsten  over de uitkomst van de behandeling die door hetzij een behandelaar, hetzij door de cliënt zelf worden ingevuld. (ROM) . De uitkomst geeft input aan de evaluatie van de behandeling en de uitgangspunten voor de volgende fase.
	Tekst60: Zie de antwoorden bij 16c. Frequentie van de behandelevaluatie in het MDO met cliënt en diens naasten hangt af van de doelgroep en het betreffende zorgprogramma. 
	Tekst61: Structureel wordt elk jaar de ambulante en de klinische CQI voorgelegd aan een steekproef van clienten door een onafhankelijk bureau. De resultaten worden besproken met de cliëntenraden, en in overleg met hen worden speerpunten ter verbetering voor het volgend jaar afgesproken. Met een speciale familie app wordt de tevredenheid van naasten gemeten, en de uitkomsten gebruikt om de zorg te verbeteren. Vanaf 2017 is de CQI in de ROM opgenomen en wordt daarmee van alle cliënten structureel  en doorlopend informatie over de tevredenheid verkregen.
	Tekst62: De evaluatie en afsluiting van de behandeling vindt plaats onder regie van de regiebehandelaar, waarbij de regiebehandelaar in geval van een essentiële wijziging in het behandelplan de patiënt ook zelf spreekt; minimaal is dit een keer jaar het geval, aan het begin van een nieuwe of vervolg DBC. De voorbereiding van deze evaluatie kan gedaan worden door de behandelaar. Bij de evaluatie en afsluiting komen resultaten en eventuele vervolgstappen aan de orde.De verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de diagnostiek, het behandelplan, relevante evaluaties en de afsluiting van de behandeling. Dit is de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.De patient krijgt altijd een afschrift van de brieven aan de verwijzer. Als de patient bezwaar maakt tegen het informeren van verwijzer of anderen, volgt er eerst een gesprek hierover. Verder wordt verwezen naar de algemene klachtenprocedure.   
	Tekst63: In het dossier worden afspraken ten aanzien van terugverwijzing bij crisis of terugval met de cliënt en naasten gemaakt, in het dossier genoteerd en in de ontslagbrief aan de huisarts opgenomen. (zie ook 17a) . In het algemeen kan de client zich ten alle tijde bij recidief of andere crisis zich via de verwijzer - doorgaans - de huisarts wenden tot de GGZ Friesland. In het geval van de curatieve behandelingen is dit de geëigende weg. Ten behoeve van cliënten met een ernstige chronisch verlopende psychische stoornis die in de herstelfase zijn, zijn er afspraken met de huisartsen in Friesland, afgeleid van de landelijke afspraken rond deze doelgroep ten aanzien van terugverwijzing, verantwoordelijkheid huisarts en POH en de mogelijkheden tot snelle verwijzing, langs de wachttijden heen.
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	Tekst190: Professioneel statuut pag. 14 en 15Behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz worden gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair overleg waaraan altijd een psychiater of klinisch psycholoog deel neemt.De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair overleg wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.
	Tekst560: Professioneel statuut pag. 19 en 20In de hieronder genoemde  gevallen dient de regiebehandelaar of specifiek de psychiater of de klinisch psycholoog geraadpleegd te worden. De behandelaar is verantwoordelijk voor actief  informeren  en dient dit ook bij twijfel te doen, opdat de regiebehandelaar,  de klinisch psycholoog of de psychiater zijn verantwoordelijkheid kan nemen. In geval van raadpleging wordt tevens in gezamenlijkheid beoordeeld of de patiënt ook gezien moet worden (door de regiebehandelaar, klinisch psycholoog of psychiater) De verantwoordelijkheid voor het besluit hierover ligt bij de geconsulteerde. Verder geldt dat wanneer gevraagd wordt om de patiënt ook daadwerkelijk te zien, dit gedaan wordt. Wanneer de geconsulteerde besluit om toch de patiënt niet te zien ondanks het verzoek daartoe, zal hij dit moeten motiveren en documenteren.  Tevens kan de geconsulteerde ook altijd besluiten de patiënt te gaan zien, terwijl dit niet  wordt gevraagd.  De regiebehandelaar,  de psychiater of de  klinisch psycholoog kan daarnaast besluiten om de behandeling of specifiek een deel van de behandeling waarop de consultvraag betrekking heeft, over te nemen, indien hij dat noodzakelijk vindt of indien dit voortvloeit uit de uitgangspunten van dit professioneel statuut.Een behandelaar raadpleegt in ieder geval de regiebehandelaar:• wanneer de patiënt om een gesprek met de regiebehandelaar vraagt, • wanneer er sprake is van een nog niet verwachte verbetering van de symptomen zodanig dat de behandeling waarschijnlijk afgesloten kan worden,• bij andere ontwikkelingen die niet in het behandelplan zijn voorzien,Een (regie) behandelaar raadpleegt in ieder geval een psychiater of klinisch psycholoog: • wanneer bij een evaluatie of tussendoor bij een psychiatrisch ziektebeeld sprake is van verergering, wijziging van de symptomen of onverwacht uitblijven van verbetering of herstel, • wanneer er sprake is van een risicovolle ontwikkeling waarbij overwogen wordt het beroepsgeheim te doorbreken, • wanneer er gevaar dreigt voor anderen of voor de patiënt/cliënt (waaronder suïcidegevaar, in ieder geval vanaf ambivalent) • bij een suïcide.Een (regie) behandelaar raadpleegt in ieder geval een psychiater :• bij vragen over medische of psychiatrische indicaties voor een klinische opname of ontslag,• wanneer de verwijzer (huisarts, medisch specialist) een patiënt verwijst met het verzoek om een opname in GGZ Friesland te beoordelen,• bij vragen over (de eventuele noodzaak tot) medicatie en bij nieuwe patiënten, die al psychofarmaca gebruiken,• wanneer de patiënt psychotische, manische of ernstig depressieve symptomen heeft, waarin niet voorzien is in het behandelplan,• wanneer ECT overwogen/ingesteld wordt,• wanneer bij een psychiatrisch ziektebeeld sprake is van verergering, wijziging van de symptomen of onverwacht uitblijven van verbetering en er een vermoeden bestaat op somatische comorbiditeit,• als een lichamelijke ziekte of klacht de diagnostiek compliceert,• bij vragen over lichamelijke klachten en bij vermoeden van lichamelijke ziektebeelden,• wanneer dit voor de uitvoering van de Wet Bopz noodzakelijk is,• indien middelen- of maatregelentoepassing dan wel dwangbehandeling in het kader van de Bopz of Wgbo (alleen niet-psychiatrische behandeling) overwogen wordt of speelt,• in geval van (Bopz)opname en het afgeven van een geneeskundige verklaring in het kader van de Bopz,• indien ontslag uit opname, anders dan in het behandelplan voorzien, overwogen wordt,• indien er sprake is van een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. 
	Tekst570: Professioneel statuut pag. 23Escalatieprocedure bij verschil van inzicht De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de diagnostiek en stelt het behandelplan vast. De (regel)behandelaar voert dat plan vervolgens uit. Soms is het nodig om de regiebehandelaar, een klinisch psycholoog of een psychiater te raadplegen of is er sprake van een spoedeisende situatie. In die gevallen beslist diegene die geraadpleegd wordt.Hoewel de verantwoordelijkheidsgebieden duidelijk zijn, kan het voorkomen dat de betrokken zorgverleners het niet eens zijn over de zorg of behandeling van een patiënt. Iedereen die bij een zorgproces betrokken is, is verantwoordelijk voor een goede interdisciplinaire samenwerking. Als er in een overleg over diagnose of behandeling sprake is van een meningsverschil, dan probeert iedereen deze op te lossen. De regiebehandelaar treedt dan op als voorzitter.Ondanks alle inspanningen, kan een professional toch van mening zijn dat het behandelplan niet strookt met zijn geweten. In dat geval laat hij dat de regiebehandelaar weten en werkt hij niet meer mee aan de behandeling. De regiebehandelaar kan dan iemand anders inzetten voor een adequate behandeling of hij ziet de patiënt zelf. Een medewerker kan zich richten tot de manager behandelzaken als hij zich niet kan neerleggen bij het besluit van de regiebehandelaar. Dat geldt ook als diegene meent dat bepaalde regels of gewoonten in strijd zijn met de eisen van een zorgvuldige hulpverlening conform zijn professionele standaard of beroepscode. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan is de volgende stap de directeur behandelzaken. En in het uiterste geval kan iemand zich tot de Raad van Bestuur of de geneesheer-directeur wenden. De laatste bij uitstek in geval van gedwongen zorg. Het is uiteindelijk aan de Raad van Bestuur om een beslissing te nemen of aan de Geneesheer-directeur ten aanzien van de BOPZ.
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