Format kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde
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
websiteǁǁǁ͘''ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƐƚĂƚƵƵƚ͘Ŷů, 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
praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres,
telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, BIG-registraties, een praktijk AGB-code en een
persoonlijke AGB-code.
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk͗ Sabine Haves Praktijk voor Psychotherapie
EĂĂŵƌĞŐŝĞďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌ͗ Sabine Haves
Straat en huisnummerƉƌĂŬƚŝũŬĂĚƌĞƐ͗ Bijleveldsingel 58
Postcode en plaats praktijkadres:: 6524 AE Nijmegen
Telefoonnummer: 06-38442112
E-mailadres: info@sabinehaves.nl
KvK nummer: 56736274
Website: www.sabinehaves.nl
BIG-registraties: 99059624725; 9059624716
KǀĞƌŝŐĞŬǁĂůŝĨŝĐĂƚŝĞƐ
ĂƐŝƐŽƉůĞŝĚŝŶŐ͗ Klinische Psychologie - Radboud Universiteit Nijmegen
AGB-code praktijk:: 94-59855
AGB-code persoonlijk: 94-012541
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Uitleg toetsing vraag 2: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie.
Meerdere opties zijn mogelijk.
2. Werkzaam in:

✔

de generalistische basis-GGZ
en/of

✔

de gespecialiseerde-GGZ

Uitleg toetsing vraag 3: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):

In mijn praktijk bied ik individuele psychotherapie aan volwassenen en adolescenten/
jong volwassenen (vanaf 18 jaar) met diverse klachten of stoornissen. Aan
adolescenten/ jongvolwassen (vanaf 18 jaar) bied ik groepspsychotherapie. Ik ben
geschoold en ervaren in verschillende therapeutische kaders: kortdurende
psychodynamische psychotherapie, groepspsychotherapie, cognitieve
gedragstherapie en EMDR. In mijn behandelingen krijgen de klachten een
prominente plek maar de nadruk ligt op de onderliggende factoren; hoe hebben
klachten kunnen ontstaan en hoe kunnen klachten in de toekomst voorkomen
worden.
Klachtgebieden: angst en dwang, stemmingsklachten, emotieregulatieproblemen,
eetproblemen, slaapproblemen, somatoforme (lichamelijke) klachten, emotionele
problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase, relatie, werk en/of opleiding,
Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van minimaal één ingevulde
naam en minimaal één BIG registratie van regiebehandelaar.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Sabine Haves, klinisch psycholoog en psychotherapeut
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Uitleg toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt alleen op aanwezigheid van een beschrijving getoetst bij
vraag 5d. Voor de overige vragen wordt geen toets gehanteerd.
5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken)͗

✔

Huisartsenpraktijk(en)

✔

Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten

✔

GGZ-instellingen
Zorggroep(en)
Anders:

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

Studentenpsychologen Radboud Universiteit Nijmegen
Studentenpsychologen Hogeschool Arnhem Nijmegen
Alia Sadiek, psychotherapeut
Tijhuis, Praktijk voor kind en Jeugd
Mind Psychologen
Praktijk Rond
CWZ, afdeling klinische psychologie
Amarum
Pro Persona
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, diagnose,
consultatie, medicatie:

Doorverwijzingen, informatieoverdracht en intercollegiaal overleg, intervisie.
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5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): (doel van deze vraag is het
transparant maken hoe de praktijk het geregeld heeft): (Let op: voor deze vraag wordt getoetst op de
aanwezigheid van een beschrijving)

In geval van crises kunnen cliënten binnen kantooruren telefonisch of via de mail
overleggen met mijzelf, buiten kantooruren kunnen cliënten terecht bij hun eigen
huisarts of bij de huisartsenpost. In overleg met deze kan eventueel acute dienst
(GGZ) of spoedeisende hulp ingeschakeld worden.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke:
Nee, omdat: ik per cliënt in geval van crisis het beleid met de huisarts afstem.

Uitleg toetsing vraag 6: bij deze vraag wordt bij het antwoord ja getoetst op minimaal één ingevulde
zorgverzekeraar en er wordt getoetst op aanwezigheid van (1)een werkende link of (2)een geüpload
document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, Menzis, DSW, De Friesland
'ĞĞĨƚƵĂĂŶǁĂĂƌĚĞůŝũƐƚŵĞƚŐĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞĞƌĚĞǀĞƌǌĞŬĞƌĂĂƌƐǀŝŶĚďĂĂƌǌŝũŶ͗
Link(s) naar ůŝũƐƚŵĞƚŐĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞĞƌĚĞǀĞƌǌĞŬĞƌĂĂƌƐ͗

Ik upload mijn ůŝũƐƚŵĞƚŐĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞĞƌĚĞǀĞƌǌĞŬĞƌĂĂƌƐop www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars
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Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje bij 7a,
7b , 7c en bij7d op aanwezigheid van (1)een werkzame link of (2)een geüpload document op
w w w .G G Zkw aliteitsstatuut.nl
7. Behandeltarieven
7a.

✔

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

7b.

✔

/ŬŚĞďŚĞƚƚĂƌŝĞĨŽǀĞƌŝŐ;ǌŽƌŐͿƉƌŽĚƵĐƚϭǀŽŽƌŶŝĞƚͲǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞǌŽƌŐŚĞƚKWͲƚĂƌŝĞĨŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚŽƉ
ŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞŽĨŝŶŵŝũŶƉƌĂŬƚŝũŬ͘

7c.

✔

/ŬŚĞďŚĞƚƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌǌĞůĨďĞƚĂůĞƌƐŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚŽƉŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞŽĨŝŶŵŝũŶƉƌĂŬƚŝũŬ

/ŬŚĂŶƚĞĞƌǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĞŶĞĞŶƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌŶŽͲƐŚŽǁ͗ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚŽƉŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞŽĨŝŶŵŝũŶ
ƉƌĂŬƚŝũŬ(ůĞƚŽƉ͗ voor deze vraag wordt geen toets gehanteerd)

7d.

/ŬŚĂŶƚĞĞƌŐĞĞŶǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĞŶƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌŶŽͲƐŚŽǁ(Let op: voor
deze vraag wordt geen toets gehanteerd)
ĞďĞŚĂŶĚĞůƚĂƌŝĞǀĞŶ͕KWͲƚĂƌŝĞĨĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŶŽͲƐŚŽǁǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĞŶŶŽͲƐŚŽǁƚĂƌŝĞĨǌŝũŶŚŝĞƌƚĞ
ǀŝŶĚĞŶ͗
>ŝŶŬŶĂĂƌǁĞďƐŝƚĞŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůƚĂƌŝĞǀĞŶ͕KWͲƚĂƌŝĞĨ͕ĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŶŽͲƐŚŽǁǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĞŶŶŽͲ
ƐŚŽǁƚĂƌŝĞĨ͗
http://www.sabinehaves.nl/informatie-over-kosten/

/ŬƵƉůŽĂĚŚĞƚĚŽĐƵŵĞŶƚͬĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůƚĂƌŝĞǀĞŶ͕ŶŽͲƐŚŽǁǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĞŶŶŽͲ
ƐŚŽǁƚĂƌŝĞĨŽƉǁǁǁ͘''ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƐƚĂƚƵƵƚ͘Ŷů

1

overig product (O VP)heet vanaf2017 overig zorgproduct (O ZP).H et m axim um O ZP tariefw ordt door
de N Za vastgesteld.
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Uitleg toetsing vraag 8: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van minimaal twee vinkjes
wat betreft de kwaliteitseisen en op aanwezigheid van (1) een werkzame link of (2) een geüpload
document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl.
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):

✔

Intervisie
Visitatie

✔

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

✔

De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders, namelijk
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:
Link naar website: http://www.sabinehaves.nl/informatie-over-zorg/
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn
beroepsgroep op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 9: Vragen 9a en 9b tellen tot 2017 niet mee in de toetsing, omdat het hebben
van een klachten en geschillen regeling pas vanaf 2017 verplicht is.
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bijŵŝũŽĨďŝũ;ŶĂĂŵĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŐĞŐĞǀĞŶƐŬůĂĐŚƚĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĂƌŝƐͿ͗

Klachten
Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het
intervisieverband aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt. Ook
kunt u de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen en Psychotherapeuten benaderen.
Website LVVP: www.lvvp.info
De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar website: http://www.sabinehaves.nl/informatie-over-zorg/
Ik upload het document met de klachtenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
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9ď. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Klachten
Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het
intervisieverband aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt. Ook
kunt u de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen
en Psychotherapeuten
benaderen.
De
geschillenregeling
is hier te vinden:
Link naar website: http://www.sabinehaves.nl/informatie-over-zorg/
Ik upload het document met de geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 10: bij vraag 10a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam
en contactgegevens en bij vraag 10b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
ϭϬa. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar:

Alia Sadiek, psychotherapeut

Contactgegevens vervangend behandelaar:

Bijleveldsingel 58
6524 AE Nijmegen
Telefoon praktijk: 06-40022090
Mailadres praktijk: praktijkvpsychotherapie@aliasadiek.nl
ϭϬb. Ik hebWebsite:
overdrachtwww.aliasadiek.nl
geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden
of andere calamiteiten:
Ja
Nee
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II.

Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

Uitleg toetsing vraag 11: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van (1)een werkende link of
(2)een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
11. 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 -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

http://www.sabinehaves.nl/aanmelden-en-contact/
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling
op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 12: bij vraag 12a wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving en
bij vraag 12b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

U kunt zich telefonisch aanmelden of via de mail. Als u de voicemail treft, spreek
dan uw naam, telefoonnummer en vraag in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
In een eerste telefonisch contact bespreek ik kort met u de reden van uw
aanmelding. Er worden globale persoonsgegevens genoteerd (geboortedatum,
adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en er wordt gevraagd naar een actuele
verwijsbrief van uw huisarts. Ook krijgt u voorlichting over de verdere procedure en
eventuele wachttijden.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
Nee
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Uitleg toetsing vraag 13: bij vraag 13a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam
en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan). Voor vraag
13b wordt geen toets gehanteerd.
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Sabine Haves

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

Omschrijving

9401

GZ-psycholoog, 1e lijn

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

✔

9406

GZ-psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog

Omschrijving

0329

Psychiater

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

Bij complexe diagnostiek kan ik gebruik maken van mijn intervisie-netwerk voor extra
overleg.
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Uitleg toetsing vraag 14: bij deze vragen wordt per vraag de toetsingscriteria aangegeven.
14. Behandeling

Uitleg toetsing bij vraag 14a: bij vraag 14a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde
naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Naam: Sabine Haves

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

Omschrijving

9401

GZ-psycholoog, 1e lijn

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

✔

9406

GZ-psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog

Omschrijving

0329

Psychiater

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog

Uitleg toetsing bij vraag 14b: bij vraag 14b wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde
naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Sabine Haves

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

Omschrijving

9401

GZ-psycholoog, 1e lijn

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

✔

9406

GZ-psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog

Omschrijving

0329

Psychiater

✔

9402

Psychotherapeut

✔

9405

Klinische psycholoog

9418

Klinische neuropsycholoog
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Uitleg toetsing bij vraag 14c: bij vraag 14c wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling
(naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
Nee

Uitleg toetsing bij vraag 14d: bij vraag 14d wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
Nee

Uitleg toetsing bij vraag 14e: bij vraag 14e wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Met cliënten stel ik een behandelovereenkomst op met behandelplan, -doelen, en
afspraken. Een kopie van het behandelplan wordt aan de huisarts verstuurd.
Daarnaast vindt er minimaal elk half jaar een evaluatie van de behandeling plaats
met de cliënt.

Uitleg toetsing bij vraag 14f: bij vraag 14f wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatie: ROM vragenlijsten en voortgangsgesprek over het behandelplan.
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Uitleg toetsing vraag 14g: bij vraag 14g wordt geen toets gehanteerd, omdat het hebben van een
overeenkomst met SGB pas vanaf 1 oktober 2016 verplicht is.
14g. /ŬŚĞďĞĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶĚĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŵĞƚĚĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐsƌŝũŐĞǀĞƐƚŝŐĚĞŶZKDŵĞŶ;^sZͿǀŽŽƌ
ĂĂŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶZKDͲŐĞŐĞǀĞŶƐĂĂŶĚĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐĞŶĐŚŵĂƌŬ'';^'Ϳ͘
LŝŶŬŶĂĂƌŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŵĞƚĚĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐsƌŝũŐĞǀĞƐƚŝŐĚĞŶZKDŵĞŶ;^sZͿǀŽŽƌĂĂŶůĞǀĞƌŝŶŐ
ǀĂŶZKDͲŐĞŐĞǀĞŶƐĂĂŶĚĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐĞŶĐŚŵĂƌŬ'';^'Ϳ͘

IŬƵƉůŽĂĚĞĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶĚĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ^ƚŝĐŚƚŝŶŐsƌŝũŐĞǀĞƐƚŝŐĚĞŶZKDŵĞŶ;^sZͿǀŽŽƌ
ĂĂŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶZKDͲŐĞŐĞǀĞŶƐĂĂŶĚĞ^ƚŝĐŚƚŝŶŐĞŶĐŚŵĂƌŬ'';^'ͿŽƉ
ǁǁǁ͘''ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƐƚĂƚƵƵƚ͘Ŷů

Uitleg toetsing bij vraag 14h: bij vraag 14h wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij BGGZ: halverwege de behandeling.
Bij SGGZ: minimaal elke 6 maanden.

Uitleg toetsing bij vraag 14i: bij vraag 14i wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

In elke reguliere evaluatie en met behulp van de CQi, na afloop van de behandeling.

Uitleg toetsing vraag 15: bij de vragen 15a, 15b en 15c wordt getoetst op de aanwezigheid van het
antwoord ja.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de
mogelijke vervolgstappen:
Ja
Nee

12

ϭϱď͘e verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de
patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja
Nee
ϭϱĐ.ls een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de
behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen
maakt:

Ja
Nee

Uitleg toetsing vraag 16: bij vraag 16a, 16b en 16c wordt getoetst op de aanwezigheid van het
antwoord ja.

III.

Omgang met patiëntgegevens


16.O m gang m et patientgegevens: 16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van
Ͱ met niet bij de behandeling betrokken professionals:
gegevens
Ja
Nee
ϭϲď͘In 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
ϭϲĐ͘Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja
EĞĞ
Nee
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IV.

Ondertekening

Uitleg toetsing ondertekening: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje, een
ingevulde naam, een plaats en een datum.
Naam: Sabine Haves
Plaats: Nijmegen
Datum: 31-8-2016

✔

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