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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: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

Ambulante zorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 
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Uitleg toetsing klinische zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: 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: 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: 

 

 

 

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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	Tekst24: Het behandelplan, onderdeel van de behandelingsovereenkomst, wordt na afloop van het intakegesprek opgesteld door de regiebehandelaar op basis van bevindingen uit de intake. Tijdens het adviesgesprek wordt dit voorstel besproken met de cliënt en vervolgens wordt dit plan als nodig aangepast. Het intaketraject wordt indien besloten wordt dit te vervolgen met een behandelingtraject afgerond met een getekende behandelingsovereenkomst.In de eerste week van de behandeling maakt de cliënt kennis met de regiebehandelaar en de uitvoerend behandelaar tijdens de behandelfase, indien deze anders zijn dan tijdens de intake. Tijdens deze kennismaking wordt het behandelplan besproken en indien nodig bijgesteld door de cliënt, regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar. Samen wordt gekeken hoe dit plan in de praktijk vormgegeven zal worden.
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	Tekst53: Rodersana richt zich op een specifieke doelgroep in de verslavingszorg. Dit zijn mensen met een verslavingsprobleem die niet behandeld willen of kunnen worden door reguliere verslavingszorginstellingen. In de behandelvisie is aangegeven dat deze doelgroep een specifiek profiel heeft dat sterk afwijkt van het cliëntenprofiel in de reguliere verslavingszorg. Rodersana geeft aan deze specifieke, veeleisende doelgroep de beste verslavingszorg die leidt tot het duurzaam onder controle krijgen en houden van de verslaving.Rodersana is ervan overtuigd dat een intensieve, individuele aanpak van een verslavingsprobleem gedurende een lange periode, de meest effectieve resultaten oplevert. Om dit te bereiken streeft Rodersana ernaar de beste mensen op hun vakgebied aan te trekken en deze te behouden door een uitdagende werkomgeving aan te bieden.Rodersana streeft dus een expertcultuur na en tracht de bureaucratisering tegen te gaan. De expertcultuur functioneert volgens de principes van de kennishiërarchie. Elk teamlid wordt gestimuleerd tot een maximale, professionele autonomie en wordt ook geëvalueerd op deskundigheid. Het management moet minimaal zijn en heeft een faciliterende en ondersteunende rol in de logistieke en administratieve processen.Alle behandelaars van Rodersana voldoen aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Zij zijn ingeschreven in de beroepsorganisatie en BIG-geregistreerd zijn voor zover dit van toepassing is. Zij zijn van onbesproken gedrag en hebben een reputatie. Hun curriculum getuigt van een aanhoudende honger naar kennis.Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor beroepsregistratie en (her)registratie. Dit onderwerp komt in de jaarlijkse beoordelingscyclus aan bod; indien blijkt dat de (her)registratie van de medewerker niet op orde is zal deze hierop worden aangesproken door de directie en worden er afspraken gemaakt om de registraties alsnog te actualiseren. Daarnaast wordt door de administratie jaarlijks in de maand maart gecheckt of alle AGB-codes en BIG-registraties nog geldig zijn.Rodersana ziet een medewerker als bevoegd en bekwaam als deze medewerker binnen de bevoegdheidsregeling heeft voldaan aan alle theoretische en praktische voorwaarden en zich daarom bekwaam en bevoegd mag noemen. Risicovolle en voorbehouden handelingen mogen zelfstandig worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren die met name in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn beschreven. Indicatiestelling tot deze handelingen gebeurt binnen Rodersana door de arts. Risicovolle en voorbehouden handelingen die voorkomen in de kliniek zijn het toedienen van injecties (veelal intramusculair), wond- en stomaverzorging en het toedienen van klysma’s.De verpleegkundigen die werkzaam zijn bij Rodersana zijn allen BIG-geregistreerd. In het kader van de Wet BIG mag ervan worden uitgegaan dat de verpleegkundige (dus alleen hiertoe geregistreerden) voldoende is opgeleid tot het verrichten van risicovolle en voorbehouden handelingen. De instelling en de opdrachtgever (arts) mogen dit in het te voeren beleid als uitgangspunt hanteren. Een verpleegkundige is bevoegd tot het verrichten van risicovolle en voorbehouden handelingen, tenzij deze zich niet bekwaam acht. Verpleegkundigen dienen zich in principe te houden aan protocollen, maar mogen, indien daartoe noodzaak bestaat, zelfstandig afwijken van een protocol met een eventuele verantwoording achteraf.Dit alles is beschreven en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee we HKZ-gecertificeerd zijn.
	Tekst54: Om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen en om controle te behouden ten aanzien van de afspraken en eisen van de zorgverzekeraars heeft Rodersana ervoor gekozen het behandelproces van aanmelding tot ontslag volgens een vastgesteld proces, ook wel flow genoemd, te laten verlopen. Alle kritische bedrijfsprocessen worden op deze flow afgestemd.Zowel de ambulante als de klinische behandeling wordt volgens zorgpaden georganiseerd. Elk zorgpad is opgebouwd uit twee of meer modules. De opbouw van elke module is zowel in tijdsbesteding (volgens DBC-richtlijnen) als inhoudelijk gedetailleerd beschreven. De organisatie van het Rodersana behandelprogramma volgens het principe van zorgpaden impliceert enerzijds de keuze voor protocollaire behandeling, maar anderzijds laat de opbouw van de zorgpaden door middel van de modules voldoende flexibiliteit waardoor de behandeling maximaal afgestemd kan worden op de behoeften van de cliënt. Het organisatieprincipe van Rodersana laat op elk moment een projectie toe van de geleverde zorg per zorgverzekeraar en maakt dit steeds toetsbaar ten aanzien van de gemaakte productieafspraken. Ook wordt een optimale organisatie en planning van de verschillende zorgprocessen mogelijk, zodat op elk moment voldaan wordt aan de afspraken met de zorgverzekeraars betreffende kwaliteit en transparantie.Het MultiDisciplinair Overleg (MDO)Het multidisciplinair overleg (MDO) speelt een centrale rol in het proces van de behandeling en in het functioneren van de zorgpaden. Tijdens het MDO wordt de behandellijn vastgesteld en geëvalueerd en worden besluiten genomen rond het vaststellen van het zorgpad en het indien nodig wijzigen hiervan. Het MDO vergroot de compliance van de hulpverlener aan het zorgpad, garandeert onderlinge toetsing en zorgt voor deskundigheidsbevordering.Binnen de ambulante setting vindt er op iedere polikliniek (minimaal) wekelijks een MDO plaats, waarbij cliënt gemiddeld eens per drie maanden besproken wordt. De regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar bespreken aan de hand van de behandeldoelen de voortgang van de behandeling en eventuele bijzonderheden daarbij in het team.Binnen de klinische setting is er dagelijks een MDO waarin de bijzonderheden van de opgenomen cliënten besproken wordt aan de hand van ieders individuele behandeldoelen. Daarnaast vindt er dagelijks een MDO plaats, waarbij geldt dat een cliënt iedere week in dit MDO besproken wordt. In de eerste week na opname staan in het MDO diagnose en definitieve vaststelling zorgpad centraal. In de MDO’s in de (gemiddeld) drie weken hierna wordt de voortgang van de behandeling aan de hand van de behandeldoelen in het team besproken, waarbij in de laatste twee MDO’s specifiek aandacht is voor het bij de cliënt passende vervolgprogramma na ontslag uit de kliniek.Overleg met de cliëntBesluiten rond behandeling en inhoud hiervan worden in nauw overleg met cliënt genomen; gebleken is dat dit de compliance tot behandeling vergroot. Binnen de verslavingszorg is dit van groot belang omdat motivatie van cliënten voor behandeling vaak ambivalent is.In te zetten interventiesDe inhoud van de behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van het Trimbosinstituut en betreft evidence based behandelingen. De behandeling zal altijd bestaan uit de volgende ingrediënten: motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie (inclusief terugvalpreventie en systeemtherapie). De intensiteit van de verschillende onderdelen kan per zorgpad en cliënt verschillen. Psycho-educatie is altijd een onderdeel van de behandeling. Binnen de kliniek is er standaard een aanbod van sport, vaktherapie en ervaringsdeskundigen. Zo nodig wordt er onderzoek gedaan naar cognitieve functies en/of persoonlijkheid middels afname van testen of vragenlijsten. Binnen de kliniek vindt de behandeling grotendeels plaats in groepen, ambulant is er tevens op vijf van de zes locaties wekelijks een groepstherapie waaraan cliënten als geïndiceerd deelnemen. Daarnaast is er altijd sprake van individuele behandelcontacten.Dit alles is beschreven en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee we HKZ-gecertificeerd zijn.
	Tekst55: De behandelaar moet uitmunten in zijn vakgebied door aanhoudende en uitzonderlijke investeringen in deskundigheidsbevordering. Rodersana vindt dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de individuele behandelaar. Rodersana stelt hiervoor ook (beperkte) middelen ter beschikking, maar verwacht op dit gebied ook zeker investeringen van de medewerkers. De medewerker investeert in zichzelf en in betere verslavingszorg en psychiatrie.Door een expertcultuur voorop te stellen in Rodersana, wordt veel energie gestoken in deskundigheidsbevordering met behulp van supervisie, intervisie, literatuuronderzoek en discussies. Waar mogelijk werkt Rodersana aan een omgeving waarin leren de norm is. In persoonlijke gesprekken worden scholingsmogelijkheden besproken inclusief werk-leer-opleidingen. Dit heeft erin geresulteerd dat Rodersana erkend is als opleidingsplek voor de master opleiding tot verpleegkundig specialist, de GZ-opleiding en de opleiding tot klinisch psycholoog. De ambitie houdt niet bij deze drie opleidingen op. Wanneer uit persoonlijke gesprekken met medewerkers andere ambities naar voorkomen, zullen we op een pragmatische manier kijken naar de haalbaarheid en mogelijkheden om de opleiding in huis te halen. Voor de toekomst denken we daarbij aan een opleidingsplaats voor verslavingsartsen (SPON opleiding Master in Addiction).Binnen Rodersana wordt continu de nadruk gelegd op een kwaliteitgerichte houding van alle medewerkers. Minimaal twee maal per jaar worden formele functioneringsgesprekken gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling, zoals het volgen van opleidingen. Naast initiële opleidingen worden medewerkers voortdurend bijgeschoold. Dit gebeurt met name door het bezoeken van congressen en door interne bijscholing op specifieke onderwerpen. Jaarlijks wordt in de begroting ruimte gecreëerd voor het bijwonen van congressen en dergelijke. Verder vindt intercollegiaal overleg plaats over cliënten en worden regelmatig casusbesprekingen gehouden. Ontwikkelingen uit (wetenschappelijke) tijdschriften en op internet worden digitaal onder alle medewerkers verspreid.Jaarlijks vinden binnen Zorg van de Zaak Summer Courses plaats die beschikbaar zijn voor alle medewerkers. Andere scholingsbehoeften kunnen in de performance cyclus besproken worden met de directie en zullen voor zover deze aansluiten bij de behoefte van Rodersana en passen binnen het budget gehonoreerd worden. Hierover worden te allen tijde maatwerkafspraken gemaakt ten aanzien van studiekosten, studiedagen, kosten voor begeleiding en terugbetaling bij uitdiensttreding.Dit alles is beschreven en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee we HKZ-gecertificeerd zijn.
	Tekst58: Elke cliënt krijgt een uitvoerend behandelaar toegewezen. Aan elke cliënt is tevens een regiebehandelaar verbonden. De regiebehandelaar is de professional met in het bijzonder de verantwoording voor de zorg voor de individuele cliënt. De regiebehandelaar heeft op meerdere momenten tijdens de behandeling face-to-face contact met cliënt. Bij de start van de ambulante en/of klinische behandeling, eens in de 2-3 maanden gedurende de behandeling en bij de afsluiting van de ambulante en/of klinische behandeling. De contactfrequentie en inzet van regiebehandelaar wordt op casusniveau afgestemd op de individuele cliënt en is daarnaast tevens afhankelijk van de eisen die door elke zorgverzekeraar worden gesteld.Overige betrokken behandelaars dragen tevens verantwoording voor de zorg voor de cliënt. Zij hebben bijvoorbeeld de verplichting om de uitvoerende behandelaar en regiebehandelaar op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van een crisis.Taken van de uitvoerende behandelaar:• Uitvoeren van de behandeling zoals omschreven bij de inhoud van de zorgpaden;• Zorgdragen voor de uitvoering van het ROM-protocol met de cliënt en bespreken van het resultaat hiervan;• Evalueren van de behandeling met de cliënt, het evalueren van het behandelverloop in het MDO en de terugkoppeling hiervan aan de cliënt;• Verzorgen van verslaglegging (bijstelling behandeldoelen, opstellen terugvalpreventieplan) en correspondentie over cliënt, onderhouden van contacten met verwijzers en eventuele externe behandelaars;• Afsluiten van de behandeling met cliënt en zorgdragen voor een goede overdracht.Taken regiebehandelaar:• In samenspraak met cliënt het formuleren en actualiseren van de behandeldoelen;• Evalueren van de behandeling met de cliënt, het evalueren van het behandelverloop in het MDO en de terugkoppeling hiervan aan de cliënt;• Afsluiten van de behandeling met de cliënt;• Bewaken van het behandelproces en zo nodig bijsturen hiervan.
	Tekst59: De cliënt wordt in de kliniek wekelijks en ambulant na 6 weken en vervolgens elke 3 maanden besproken in het MDO. Hierbij zijn alle bij de behandeling betrokken behandelaars aanwezig. Het uitgangspunt in deze bespreking is het behandelplan. Voorafgaand aan dit gesprek bespreekt de behandelaar het verloop van de behandeling met de cliënt, en neemt de ROM-tussenmeting af. Deze resultaten worden meegenomen in het MDO. In de week na het MDO vindt er een evaluatiegesprek plaats met zowel regiebehandelaar als uitvoerend behandelaar, waarin de resultaten vanuit het MDO (inclusief ROM-resultaten) met de cliënt wordt besproken en waarin eventuele bijstelling van het behandelplan met de cliënt wordt besproken. Het behandelplan wijzigt uiteraard enkel met instemming van de cliënt.
	Tekst60: Voortgang, effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling worden op regelmatige basis door de uitvoerend behandelaar en de regiebehandelaar met de cliënt besproken. Dit gebeurt sowieso voorafgaand aan het 3-maandelijkse MDO en na afloop hiervan, en bij de afsluiting van de behandeling. Hierin worden dan de ROM-resultaten meegenomen, die de week voor de evaluatie zijn afgenomen.
	Tekst61: Bij afronding van de behandeling wordt de CQi afgenomen om de cliënttevredenheid te meten. Bij afronding van de klinische behandeling wordt tevens de CQi-klinisch afgenomen, ook als de cliënt de behandeling ambulant vervolgt.Daarnaast wordt aan de cliënt gevraagd om een beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland. Indien de cliënt dit wenst, legt de behandelaar dit uit en biedt ondersteuning hierbij.
	Tekst62: Tijdens het afrondende gesprek worden de resultaten en het mogelijke vervolg met de cliënt, en indien aanwezig dienst naasten, besproken. Wanneer er een vervolgbehandeling elders zal plaatsvinden, is dit ook al eerder in de behandeling besproken met de cliënt en is als nodig doorverwijzing geregeld en vindt er, bij toestemming van de cliënt, een warme overdracht plaats.Na de afronding van de behandeling wordt er door de uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar binnen 2 weken een ontslagbrief geschreven en, bij toestemming van de cliënt, naar de huisarts verzonden. In deze brief komen aan bod:- reden van aanmelding- diagnostiek- somatiek/medicatie- verloop van de behandeling- (geadviseerde) vervolgbehandelingDeze ontslagbrief wordt verstuurd bij ontslag uit de kliniek (ook wanneer de cliënt met ambulante vervolgbehandeling start en bij afronding van de ambulante behandeling.Wanneer een cliënt geen toestemming heeft gegeven om de huisarts te informeren, wordt dit niet gedaan. Dit tenzij er een dusdanig ernstige situatie is ontstaan dat de arts of psychiater het medisch beroepsgeheim moet doorbreken. In uitzonderlijke gevallen wordt dan alsnog met de huisarts overlegd.
	Tekst63: De cliënt, diens naasten of een andere zorgverlener kan zowel tijdens kantooruren als daarbuiten opnieuw contact opnemen met Rodersana via 088 0088 955 of via info@rodersana.nl. Een van de casemanagers zal deze telefonische vraag aannemen of de digitale aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken. Indien de cliënt al langere tijd niet meer bij Rodersana in behandeling is, is altijd een nieuwe intake noodzakelijk. Wanneer de behandeling echter kort geleden beëindigd is, kan in de meeste gevallen volstaan worden met een summiere intake door de regiebehandelaar.Rodersana heeft geen mogelijkheid tot crisisopname buiten kantoortijden, maar bij heraanmelding vanwege een terugval is er de mogelijkheid tot een snelle intake en eventueel snelle heropname. Ook ambulante behandeling kan binnen enkele dagen hervat worden.
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	Tekst190: Multidisciplinair overleg in de kliniekTijdens de dagstart, die elke werkdag van 8.30 tot 9.00 uur plaatsvindt, worden de relevante aspecten van de cliëntenbehandeling besproken. Aan de dagstart wordt deelgenomen door het multidisciplinaire team van (regie)behandelaars, artsen en verpleegkundigen.Het doel van de dagstart is het behandelteam op dagelijkse basis op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen, problemen en incidenten op zowel het niveau van de individuele cliënt als op het niveau van de cliëntgroep. Dit leidt tot concrete actiepunten die dezelfde dag opgenomen worden door regiebehandelaars, behandelaars, verpleegkundigen en/of andere teamleden.De dienstdoende verpleegkundige zit dit overleg voor, de medewerker opnameafdeling maakt aantekeningen bij bijzonderheden en verwerkt deze in het EPD van betreffende cliënt(en).Daarnaast wordt iedere cliënt wekelijks in het MDO geëvalueerd, dat geleid wordt door de regiebehandelaar van de cliënt. In het eerste evaluatiemoment staat diagnostiek centraal, in de volgende evaluatiemomenten wordt aan de hand van de behandeldoelen de voortgang van de cliënt besproken en staat men indien nodig stil bij diagnostische vraagstukken. Ook wordt ambulante zorg na ontslag besproken en vastgesteld. Deze evaluatiemomenten maken een bijstelling mogelijk op vlak van diagnose, behandeldoelen en behandelprogramma. Tevens biedt het ruimte voor een terugblik op diagnostische en behandelprocessen als leermoment. Van iedere besproken cliënt wordt direct na het overleg een verslag opgesteld volgens een vast format, dat in het EPD van de cliënt is opgenomen.Dit MDO vindt iedere werkdag van 10.00-11.00 plaats. Aanwezig zijn regiebehandelaar, arts en behandelaar. Vooraf verzamelt de regiebehandelaar relevante informatie vanuit het gehele behandelteam.Multidisciplinair overleg ambulantBinnen de ambulante setting vindt er op iedere locatie minimaal wekelijks een MDO plaats onder leiding van de regiebehandelaar, waarbij de cliënt (minimaal) eens per 3 maanden besproken wordt. Planning draagt zorg voor inplannen van de cliënt in het MDO en houdt hierbij tevens in ieder MDO ruimte vrij voor het tussentijds bespreken van cliënten bij wie dit nodig is. Tijdens het overleg bespreekt de verantwoordelijk behandelaar de (beschrijvende) diagnose, de behandeldoelen en/of de voortgang van de behandeling - en eventuele bijzonderheden daarbij. Andere betrokken behandelaars geven tevens hun ervaringen met de cliënt weer. Een belangrijk onderdeel van het MDO is het bespreken van het (volgen van het) zorgpad van de cliënt. Van iedere besproken cliënt wordt na het overleg een verslag opgesteld volgens een vast format toegevoegd in het EPD.
	Tekst560: De indicatiestelling en bepaling van de zorgpaden is door Rodersana volgens een indicatie- en zorgtoewijzingscyclus ingericht. Zoals hierboven beschreven bepaalt de regiebehandelaar aan het begin en bij elke evaluatie van het behandeltraject volgens welk zorgpad de behandeling van de cliënt vormgegeven zal worden. Tijdens het intaketraject wordt aan de hand van de MATE 2.1 (Meten van Addictie voor Triage en Evaluatie) in combinatie met het klinisch oordeel van de regiebehandelaar en de behandelvraag en individuele situatie van de cliënt vastgesteld welk zorgpad het beste bij de cliënt past. In de MATE worden op geobjectiveerde wijze ernst van de afhankelijkheid, mate van sociale desintegratie, ernst van comorbide psychopathologie en eerdere behandeling vastgesteld. Gedurende de behandeling wordt iedere 3 maanden de voortgang geëvalueerd en een onderdeel hiervan is het afnemen van twee modules van de MATE: de module middelengebruik en de module depressie, angst en stress. De scoring op deze modules samen met de evaluatie door het behandelteam kan ertoe leiden dat de regiebehandelaar bepaalt het gekozen zorgpad voort te zetten of het zorgpad wijzigt zodat het aansluit op de huidige situatie van de cliënt. Eventuele wijzigingen moeten ook verwerkt worden in het administratieve proces zodat voortdurend monitoren van afspraken met verzekeraars mogelijk blijft.Dit alles is beschreven en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee we HKZ-gecertificeerd zijn.
	Tekst570: Indien er een verschil van inzicht is tussen bij een behandeling betrokken behandelaars zal er eerst getracht worden dit in onderling overleg, in aanwezigheid van de regiebehandelaar, op te lossen. Als dit onvoldoende resultaat heeft, wordt de kwestie voorgelegd aan de medisch directeur (tevens psychiater). Deze zal bemiddelen in het verschil van inzicht en, op basis van de beschikbare informatie omtrent de casus en/of na een consult met de cliënt, de eigen visie delen. Doel is te komen tot een gezamenlijk gedeeld inzicht, met als primair aandachtspunt het belang van de cliënt.NB: de noodzaak van escaleren naar de medisch directeur is tot het moment van dit schrijven nog niet voorgekomen.Dit alles is beschreven en geborgd in het professioneel statuut, paragraaf 5.20.
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