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 GGZ Friesland
Hoofd postadres straat en huisnummer: Postbus 932
Hoofd postadres postcode en plaats: 8901BS Leeuwarden
Website: www.ggzfriesland.n;
KvK nummer: 41005202
AGB-code(s)1: 06-290204
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: Veronica Kooij
E-mailadres: veronica.kooij@ggzfriesland.nl
Telefoonnummer: 0610927205
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: https://www.ggzfriesland.nl/onze-locaties

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk3:
GGZ Friesland is een geïntegreerde instelling die zorg biedt aan mensen met ernstige en complexe
psychische stoornissen. De herstelvisie is de leidraad voor he handelen. Deze zorg beslaat het totale
palet: acute zorg, triage en diagnostiek, klinisch verblijf zo nodig binnen de wet BOPZ, ambulante
behandelingen, zowel outreachend als poliklinisch voor mensen van 0 tot 100 jaar. Het werkgebied
is de gehele provincie Friesland. Sinds de overdracht van delen van de basis GGZ en kortdurende
Specialistische GGZ naar een andere partner (Synaeda) heeft de GGZ Friesland haar kerntaken
beperkt tot de zorg aan mensen met ernstige psychische stoornissen, met vaak comorbide
problematiek, zoals verslaving, verstandelijke beperking of een juridische titel.
De
GGZ Friesland werkt intensief samen met vele andere regionale aanbieders op het gebied van
3: Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de
verslavingszorg
(VNN) verstandelijke handicap (Alliade), ziekenhuizen (MCL, Nij Smellinghe),
behandeling. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg,
organisaties
voor
jeugd GGZ en jeugdzorg (Accare en Jeugdhulp Friesland en instellingen voor zorg
veiligheidshuizen, etc.
voor ouderen (Kwadrantgroep en Zuid Oost Zorg. Daarnaast werkt zij nauw samen met gemeentes
Uitleg
toetsing
bij deze
wordt getoetst
op het aanvinken van minimaal één optie.
en politie
in hetvraag
kader5:van
lokaalvraag
veiligheidsbeleid
(veiligheidshuis)

Meerdere opties zijn mogelijk.
5. heeft
aanbod in:
Stichting GGZ Friesland

✔

de generalistische basis-GGZ
en/of

✔

de gespecialiseerde-GGZ

Stichting GGZ Friesland
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 Stichting GGZ Friesland
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):
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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:

GGZ Friesland biedt generalistische basis-GGZ aan mensen met complexe langdurende psychiatrische
problematiek bij wie intensieve behandeling niet geïndiceerd is, maar die omwille van complexe
medicatie en/of recidieve-risico niet kunnen uitstromen naar de huisartsenzorg. Deze mensen krijgen
hun zorg vanuit de FACT teams die ook verantwoordelijk zijn voor de specialistische behandeling zorg
voor mensen met langdurende psychiatrische problematiek. Het gaat om ambulante zorg aan
volwassenen en ouderen, waarbij wij veel outreachend en soms op locatie werken.
De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:
•Uitleg
Klinisch
(neuro)
psycholoog Toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch psycholoog,
toetsing
verslavingszorg:
• Psychotherapeut
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,
• GZ psycholoog
verslavingsarts KNMG
• Verpleegkundig specialist

✔

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

GGZ Friesland biedt in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland generalistische
basis-GGZ aan mensen met een psychiatrische stoornis en verslaving in drie geïntegreerde FACT
teams.
De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Psychotherapeut
GZ-psycholoog
verpleegkundig specialist
verslavingsarts
Uitleg toetsing KNMG
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:

GGZ Friesland biedt generalistische basis-GGZ aan kwetsbare ouderen met een ernstige psychische
stoornis.
De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:
klinisch psycholoog
klinisch neuropsycholoog
GZ psycholoog
Verpleegkundig Specialist
Psychotherapeut
Klinisch Geriater
Specialist Ouderen Geneeskunde
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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 GGZ Friesland
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 Stichting GGZ Friesland
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: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch psycholoog,
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist

✔

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

GGZ Friesland biedt ambulante gespecialiseerde-GGZ aan mensen met een ernstige psychische
stoornis, met vaak comorbide problematiek en problemen op meerdere levensgebieden.
Als regiebehandelaar kunnen optreden:
Psychiater
Klinisch (neuro) psycholoog
Psychotherapeut
GZ psycholoog
Verpleegkundig specialist
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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:

GGZ Friesland biedt klinische gespecialiseerde-GGZ aan mensen met een ernstige psychische
stoornis, met vaak comorbide problematiek en problemen op meerdere levensgebieden.
Als regiebehandelaar kunnen optreden:
Psychiater
Klinisch (neuro) psycholoog
Uitleg
toetsing verslavingszorg: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch psycholoog,
Psychotherapeut
klinisch
neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,
GZ psycholoog
verslavingsarts
VerpleegkundigKNMG
specialist

✔

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

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:
Psychiater
Klinisch psycholoog
Uitleg toetsing GGZ voor ouderen: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ͕klinisch psycholoog,
Klinisch neuropsycholoog
klinisch
neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist , klinisch
Psychotherapeut
geriater,
specialist ouderen geneeskunde
GZ-psycholoog
verpleegkundig specialist
ouderen
✔ GGZ voorKNMG
verslavingsarts
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
GGZ Friesland biedt specialistische-GGZ aan kwetsbare ouderen met een ernstige psychische
stoornis.
De volgende beroepsgroepen kunnen als regiebehandelaar optreden:
Psychiater
klinisch psycholoog
klinisch neuropsycholoog
Uitleg toetsing anders: geen toets
GZ psycholoog
Verpleegkundig Specialist
✔ Anders, namelijk:
Psychotherapeut
Klinisch Geriater
De
GGZ Fieslabnd
gespecialiseerde-GGZ aan Jongeren tot 18 jaar, zowel ambulant als klinisch.
Specialist
Ouderenbiedt
Geneeskunde
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
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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 GGZ Friesland

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):
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 Sneek
088-2343700
zorgadministratie.fact+@ggzfriesland.nl
www.ggzfriesland.nl/fact-2
FACT Jeugd Fryslân
Een 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 Fryslân
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
0512-768050
drachten@factjeugdfryslan.nl
www.factjeugdfryslan.nl
Kortdurende Ambulante Ondersteuning
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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 GGZ Friesland

ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):
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 devolgens
inbrengzorgstandaarden
van de manageren
behandelzaken
die zicht(beschrijf
heeft opuw
hetbeleid
functioneren
vandit
9b.
Zorgverleners
richtlijnen handelen
en hoe uw
de
professional
in
zijn
team
of
afdeling.
uitvoert en borgt):
Los van de lijnverantwoordelijkheid heeft ook elke professional de verantwoordelijkheid om een
collega
professional aan
te spreken
is van mogelijk disfunctioneel
gedrag of
De multidisciplinaire
richtlijnen
zijn wanneer
verankerderinsprake
de zorgprogramma's.
Deze zorgprogramma's
wanneer
er in de behandeling
een patiënt
niet conformworden
het behandelplan
wordt. in
Dehet
worden onderhouden
door devan
specialisten.
Veranderingen
besprokengewerkt
en vastgesteld
regiebehandelaar
heeft
in
het
bijzonder
deze
verantwoordelijkheid.
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.
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en
borgt):

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 7
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).

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 GGZ Friesland
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):
Professioneel statuut pag. 14 en 15
Behandelingen 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:
behandelplan,
ontslag,
(dreigende)
crisis. Devan
regiebehandelaar
Uitleg
toetsing
vraagwijziging
10c: bij deze
vraag wordt
getoetst
op aanwezigheid
een beschrijvingziet er
tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het
Stichting
GGZ Friesland
10c.
hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
beleid
wordt vastgelegd.
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon (beschrijf uw beleid en hoe uw

dit uitvoert en borgt):
Professioneel statuut pag. 19 en 20
In 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
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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.

Uitleg toetsing vraag 10d: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving
10d. Binnen Stichting GGZ Friesland geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):
Professioneel statuut pag. 23
Escalatieprocedure 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 eentoetsing
overleg over
of behandeling
sprake
is van
een meningsverschil,
Uitleg
vraagdiagnose
11: bij vraag
11a, 11b, 11c
wordt
getoetst
op aanwezigheiddan
vanprobeert
het antwoord
iedereen
deze
op
te
lossen.
De
regiebehandelaar
treedt
dan
op
als
voorzitter.
ja. Let op: vraag 11d telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee
goedgekeurd.
Ondanks alle inspanningen, kan een professional toch van mening zijn dat het behandelplan niet
strookt
met zijn geweten.
In datmet
geval
laat hij dat de regiebehandelaar weten en werkt hij niet meer
11.
Dossiervoering
en omgang
patiëntgegevens
mee aan de behandeling. De regiebehandelaar kan dan iemand anders inzetten voor een adequate
behandeling of hij ziet de patiënt zelf.
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling
Een medewerker kan zich richten tot de manager behandelzaken als hij zich niet kan neerleggen bij
betrokken professionals:
het besluit van de regiebehandelaar. Dat geldt ook als diegene meent dat bepaalde regels of
Ja in strijd zijn met de eisen van een zorgvuldige hulpverlening conform zijn professionele
gewoonten
standaard of beroepscode. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan is de volgende stap
Nee behandelzaken. En in het uiterste geval kan iemand zich tot de Raad van Bestuur of de
de directeur
geneesheer-directeur wenden. De laatste bij uitstek in geval van gedwongen zorg. Het is uiteindelijk
11b.
In situaties
het
beroepsgeheim
wordt, gebruik ik de daartoe
aan de
Raad vanwaarin
Bestuur
om
een beslissing mogelijk
te nemendoorbroken
of aan de Geneesheer-directeur
ten aanzien
geldende
richtlijnen
van
de
beroepsgroep,
waaronder
de
meldcode
kindermishandeling
en huiselijk
van de BOPZ.
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 GGZ Friesland
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
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: Bij behandelaren, diens leidinggevenden, Raad van bestuur, Klachtencommissie Wet BOPZen
Wet KCZ
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: Geschillencommissie Zorginstellingen
Contactgegevens: Postbus 90600 2509LP Den Haag
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: zie klachtenregeling
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: https://www.ggzfriesland.nl/wachttijden2
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):
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:
Stichting GGZ Friesland
14b.
wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer
• via Binnen
Zorgdomein
een
passend
adviesindien
–indien
mogelijk
met
• via het online aanmeldformulier op deze website
geen
heeft oplocatie
de zorgvraag
van postbus
de patiënt/cliënt:
• per passend
brief aanaanbod
GGZ Friesland,
Jelgerhuis,
466, 8901 BG Leeuwarden onder
vermelding
van
‘aanmelding'
Ja
• per fax via 058 28 48 700
Nee via 058 28 48 777 (bij crisissituaties zie GGZ Friesland Spoed)
• telefonisch
Alle aanmeldingen , behalve de spoedaanmeldingen, worden behandeld door het triagebureau waar
professionals de verwijzing doorgeleiden naar de het bestemde zorgprogramma. Er wordt een
Uitleg
vraag
15: bij deze
wordt getoetst
op aanwezigheid
van een
beschrijving
dossiertoetsing
in het EPD
aangemaakt
envraag
aanmelding
en vraagstelling
worden naast
andere
gegevens in het
dossier
gezet.
Het
triagebureau
houdt
contact
met
de
cliënt
totdat
een
eerste
gesprek
met een
15. Diagnose
professional van het zorgprogramma heeft plaatsgevonden. Voor de intake, zie hieronder.
is geregeld
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Stichting GGZ Friesland
Een dringende
verwijzing?binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand,
(hoe
komt de aanmelding
GGZisFriesland
biedt dede
mogelijkheid
om eenen
patiënt
binnen
dagentot
voor
de (afstemming
intake te laten
wie
in de intakefase
regiebehandelaar
hoe komt
dietwee
beslissing
stand
met
komen, dit echter alleen in urgente gevallen. In Zorgdomein staat bij elke stoornis de optie ‘Verkorte
patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet
toegangstijd'. Hier vinden verwijzers meer informatie over hoe ze een cliënt met urgentie kunt
zelf de diagnose stelt):
aanmelden. Mochten ze daarbij graag consultatie willen, dan kunnen verwijzers contact opnemen
met 058 28 48statuut
777. pag. 15 en 16
Professioneel
Aanmeldingen 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.
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• 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

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):
Zie ook boven en Professioneel Statuut pag. 15 en 16
De 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.

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):
Zie ook Professioneel Statuut pag. 15 en 16
De 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.
Uitleg toetsing vraag 16c: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting GGZ Friesland
als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
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
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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

Uitleg toetsing vraag 16d: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving.
16.d Binnen Stichting GGZ Friesland
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):
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.

Uitleg toetsing vraag 16e: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving.
16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting GGZ Friesland
op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
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.

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 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.
17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
De patient krijgt altijd een afschrift van de brieven aan de verwijzer.
behandeling
sprake
is van
crisistegen
of terugval:
Als de patient
bezwaar
maakt
het informeren van verwijzer of anderen, volgt er eerst een
gesprek hierover. Verder wordt verwezen naar de algemene klachtenprocedure.
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 13
huisarts en POH en de mogelijkheden tot snelle verwijzing, langs de wachttijden heen.

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 GGZ Friesland

:

W. Teer

Plaats:
Leeuwarden

Datum:
31 oktober 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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