
Aanmeldprocedure en wachttijden generalistische basis GGZ Vitalis 	
 	
Aanmeldprocedure 	
Telefonische aanmelding via het medisch secretariaat: 040-2933346 	
Na telefonische aanmelding brengt de secretaresse u in contact met een psycholoog. Zij plant een 
afspraak met u in voor een intakegesprek en vertelt u ook wie uw behandelend psycholoog zal zijn. 
Tijdens de intake zult u kennis maken met uw GZ-psycholoog, tijdens het gesprek wordt het vervolg 
besproken.  	
 	
Locaties: 	
Brunswijck 	
Generaal Bradleylaan 1 	
5623 KM Eindhoven 	
 	
Wissehaege 	
Herman Gorterlaan 4 	
5644 SX Eindhoven 	
 	
Peppelrode 	
Ds. Th. Fliednerstraat 5 	
5631 BM Eindhoven 	
 	
Wachttijden: 	
Wanneer uw aanmelding bij ons binnen is, nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een eerste 
gesprek. Dit gesprek heet de intake en is bedoeld om kennis te maken en om uw problemen en 
klachten goed in kaart te brengen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd. Uw wachttijd is 
niet afhankelijk van uw zorgverzekering of diagnose. Maar soms is het erg druk terwijl het in een 
andere periode van het jaar rustiger kan zijn in de praktijk. 	
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw 
zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u 
binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat 
binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare 
wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de 
treeknormen).” 	
 	
Actueel wachttijdoverzicht  	
* De eerste week van de nieuwe maand wordt hier een nieuw actueel wachttijdoverzicht bekend 

gemaakt.	
 	

Type 	 Wachttijd 	
Aanmeldingswachttijd 	 4 weken * 	
Behandelingswachttijd 	 4 weken * 	
 	
* = Wachttijd naar boven afgerond, naar hele weken 	
 	
 	
Verzekerde zorg  
Indien u bij VGZ en CZ verzekerd bent wordt de volledige behandeling vergoed, wel kan de 
verzekering uw eigen bijdrage in rekening brengen. Indien u bij een andere verzekering verzekerd 
bent, kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, in overleg met hen kunt u toch bij ons een 
behandeling krijgen en weet u wat de vergoeding is. 	
 	



Leveringsvoorwaarden generalistische basis GZZ Vitalis WoonZorgGroep 
 
 

Behandeling generalistische basis GGZ bij Vitalis WoonZorg Groep vindt plaats onder de volgende 
algemene voorwaarden: 
 

Behandeling 
Behandeling valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Om in 
aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te 
worden overhandigd, waarop een (vermoeden van) DSM-IV stoornis gerelateerde klachten worden 
vermeld. Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten Kort, Middel, Intensief. Directe 
gesprekstijd en indirecte tijd wordt gecombineerd. 
 

De plichten van de cliënt  
Van de cliënt wordt verwacht dat hij / zij de psycholoog goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt 
van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de psycholoog sneller en beter een 
diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo 
veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.  
 
Het recht van de cliënt op informatie  

De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn / haar problematiek, de 
behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve 
behandelingen. De psycholoog zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk 
geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de psycholoog denkt dat bepaalde 
informatie bij de cliënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de cliënt deze informatie niet te 
geven. Alleen als naar het oordeel van de psycholoog het geven van bepaalde informatie ernstig 

nadeel voor de cliënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De psycholoog zal dit dan - 
anoniem - met een andere psycholoog in de praktijk overleggen. Alleen met voldoende informatie 
kan de cliënt goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De cliënt beslist samen met de 
psycholoog wat er gaat gebeuren. In het eerste of tweede gesprek wordt met de cliënt een 
behandelovereenkomst gesloten. De cliënt geeft aan welke doelen hij / zij wil bereiken. De 
psycholoog bespreekt met de cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van 
het bereiken van de doelen binnen een bepaalde termijn, hoe de doelen kunnen worden bereikt en 

geeft een indicatie van hoe lang de behandeling zal duren. De cliënt beslist of hij al dan niet het 
onderzoek / de behandeling wil (ver)volgen  
 
Het recht van de cliënt om geen informatie te willen 
Als een cliënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit 

ernstig nadeel voor hemzelf of anderen oplevert. In dat geval krijgt de cliënt toch die informatie van 
de psycholoog.  

 
Het recht van de cliënt op inzage in zijn dossier 
Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben 
op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de 
gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de psycholoog na mag niemand anders het dossier 
inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft. Tot inzage wordt zo spoedig mogelijk 

gelegenheid gegeven. De cliënt heeft recht op kopieën van het dossier. De psycholoog brengt 
daarvoor de kosten van het kopiëren in rekening. Als de cliënt een andere visie heeft dan welke in 
het dossier staat, dan mag de cliënt aan de psycholoog vragen om het dossier te wijzigen of om de 
visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier. 
 
Geheimhouding 
De geheimhouding : wij houden ons aan de geheimhoudings- en privacy regels welke zijn voor 

geschreven door de beroepscode. Bij vermoeden van geweld welke anderen u toebrengen, u 
anderen toebrengt of u zelf  doorbereken wij deze beroepscode.  

Cliënten wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij 
afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg 
met de huisarts te hebben aangaande de behandeling.  
 
Bereikbaarheid  

Cliënten kunnen telefonisch contact opnemen met het medisch secretariaat (040-2933346) of via 
mail. De praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kan door cliënt contact 
worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts / huisartsenpost.  
 
Kosten en vergoedingen  



Indien u bij VGZ en CZ verzekerd bent wordt de volledige behandeling vergoed, wel kan de 

verzekering uw eigen bijdrage in rekening brengen. Indien u bij een andere verzekering verzekerd 
bent, kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, in overleg met hen kunt u toch bij ons een 

behandeling krijgen en weet u wat de vergoeding is. 
 
Afspraken afzeggen  
Wanneer een cliënt een afspraak niet na kan komen, dient deze uiterlijk 24 uur tevoren te worden 

afgemeld, via het algemene telefoonnummer 040-2933346 of mail. Als u geen medewerker aan de 
lijn krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding 
plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk. Wij dragen als 
praktijk geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden door cliënten. Er kan dan ook geen 
aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding van een rekening, als deze niet volgens onze 
voorwaarden geannuleerd is.  
 

Beëindigen  
Beëindigen van de therapie of het therapie gesprek door de cliënt, kan elk moment ook zonder 
opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te 
worden afgezegd en betaald. De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is 
verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de 
beweegredenen voor de beëindiging. De therapeut heeft het recht de therapie of een 

therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de 

therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te 
verkeren. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’. 
 
Klachten  
Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt 
de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de 

behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met de leidinggevende of klachtenfunctionaris. 
Wanneer de praktijkhouder de behandelaar van de cliënt is of cliënt zich in een gesprek met de 
praktijkhouder onvoldoende geholpen voelt, kan een formele klacht worden ingediend. 
Vitalis WoonZorg Groep heeft de afhandeling van klachten overgedragen aan een onafhankelijke 
klachten commissie: Boskamp en Willems advocaten 
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Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling 
inclusief checklist 

Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te 
ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is 
boven elke vraag schuingedrukt weergegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de 
gestelde toetsingscriteria, zal diens kwaliteitsstatuut goedgekeurd worden. Bij elke vraag in het 
format dient een antwoord ingevuld of aangevinkt te worden. 

Let op: na het invullen van dit format kunt u het format uploaden op de 
website www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zonder upload zal uw format niet meegenomen worden in de 
toetsing. 

I. Algemene informatie
Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam instelling, hoofd 
postadres straat en huisnummer, hoofd postadres postcode en plaats, website, KvK nummer en 
minimaal één AGB-code. 

1. Invullen gegevens GGZ-aanbieder:

Naam instelling: 

Hoofd postadres straat en huisnummer: 

Hoofd postadres postcode en plaats: 

Website: 

KvK nummer: 

AGB-code(s)1: 

1: het betreft de AGB-code(s) waarmee u declaraties indient bij de zorgverzekeraars

Uitleg toetsing vraag 2: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam, e-mail adres en 
telefoonnummer. 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt2:

Naam: 

E-mailadres:

Telefoonnummer: 

2: De contactpersoon is diegene die bij onduidelijkheden over het kwaliteitsstatuut benaderd wordt. Veelal betreft het hier de 
projectleider die binnen de instelling belast is met het opstellen van het kwaliteitsstatuut. 

joostenbruggen_med
Getypte tekst
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Uitleg toetsing vraag 3: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een werkende link. 

3. Onze locaties vindt u hier:

Link: 

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving. 

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk3:

Uitleg toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie. 

Meerdere opties zijn mogelijk. 

5.                                                                                             heeft aanbod in:

de generalistische basis-GGZ 

en/of 

de gespecialiseerde-GGZ 

Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt:                                                               heeft aanbod in: 
de generalistische basis-GGZ. Uitleg toetsing vraag 6: Bij deze vraag wordt per onderdeel 
aangegeven wat de toetsingscriteria zijn. 

6. Behandelsettingen generalistische basis-GGZ:

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij                                                                   terecht
en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): 

3: Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de 

behandeling. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg, 

veiligheidshuizen, etc.
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Uitleg toetsing ambulante zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

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

Uitleg toetsing verslavingszorg: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,  GZ psycholoog, verpleegkundig specialist , 
verslavingsarts KNMG 

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

Uitleg toetsing GGZ voor ouderen: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,  klinisch 
geriater, specialist ouderen geneeskunde 

GGZ voor ouderen 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 
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Uitleg toetsing anders: geen toets 

Anders, namelijk: 

   

  

 

Uitleg toetsing aparte beschrijving zorgvormen: geen toets  

Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde 
zorgvormen apart te beschrijven: 

 

 

 

 

Let op: alleen invullen als u bij 5 heeft aangevinkt:                                                                        heeft aanbod in: 
de gespecialiseerde-GGZ. Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven 
wat de toetsingscriteria zijn. 

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-GGZ: 
 

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij                                                                     terecht 
en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): 

Uitleg toetsing ambulante zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

Ambulante zorg 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 
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Uitleg toetsing klinische zorg: toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist 

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

 

 

 

Uitleg toetsing verslavingszorg: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,  GZ psycholoog, verpleegkundig specialist , 
verslavingsarts KNMG 

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

 

 

 

Uitleg toetsing GGZ voor ouderen: Toets op geen andere beroepsgroepen dan: ǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊΣ klinisch  psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist ,  klinisch 
geriater, specialist ouderen geneeskunde 

GGZ voor ouderen 
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: 

 

 

 

Uitleg toetsing anders: geen toets 

Anders, namelijk: 
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Uitleg toetsing aparte beschrijving zorgvormen: geen toets 

Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde 
zorgvormen apart te beschrijven: 

Uitleg toetsing vraag 8: bij vraag 8 wordt getoetst op aanwezigheid van een  beschrijving. 

8. Structurele samenwerkingspartners

                                                                                                                                        werkt ten behoeve van de 
behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de 
functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens 
en website): 
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II. Organisatie van de zorg 
 

Uitleg toetsing vraag 9: bij vraag 9a, 9b en 9c wordt getoetst op aanwezigheid een beschrijving. 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen 
 
                                                                                                                                      ziet er als volgt op toe dat:  

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt): 
 

 

 

 

 

 

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen (beschrijf uw beleid en hoe uw dit 
uitvoert en borgt): 

 

 

 

 

 

 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en 
borgt): 
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Uitleg toetsing vraag 10: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven wat de toetsingscriteria 
zijn. 

10. Samenwerking 
 
Uitleg toetsing vraag 10a: bij deze vraag wordt getoetst op of (1) aanwezigheid van een werkende 
link of (2) een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl. 

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd 
in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):  

Link naar uw professioneel statuut:  

Upload van uw professioneel statuut op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl  

 

Uitleg toetsing vraag 10b: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving en van 
minimaal een psychiater of klinisch psycholoog in het multidisciplinaire team 

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-GGZ levert: Binnen                                                           is het 
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en 
andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat uw heeft geregeld voor uitvoeren 
van de multidisciplinaire overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):  

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 10c: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

10c.                                                    hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de 
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon (beschrijf uw beleid en hoe uw                                                  
dit uitvoert en borgt):
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Uitleg toetsing vraag 10d: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

10d. Binnen                                              geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken 
zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt): 

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 11: bij vraag 11a, 11b, 11c wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord 
ja. Let op: vraag 11d telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee 
goedgekeurd. 

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens 
 

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals:  

 Ja 

 Nee 

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe 
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het 
stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële 
controle):  

 Ja 

 Nee 

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 
zorgverzekeraar:  

 Ja 

 Nee 

11d.                                                      levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op 
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking (let op: deze vraag telt tot 2017 niet mee in de 
toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee goedgekeurd):  

Ja 

 Nee 
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Uitleg toetsing vraag 12: Vragen 12a en 12b tellen tot 2017 niet mee in de toetsing, omdat het 
hebben van een klachten en geschillen regeling pas vanaf 2017 verplicht is.  

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij: 

Naam: 

Contactgegevens: 

De klachtenregeling is hier te vinden (kies een van de twee opties): 

Link naar klachtenregeling: 

Upload van uw klachtenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij: 

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:  

Contactgegevens:  

De geschillenregeling is hier te vinden:  

Link naar geschillenregeling: 

Upload van uw geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt

Uitleg toetsing vraag 13: bij deze vragen wordt getoetst op aanwezigheid van een werkende link of 
een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl. 

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document 
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz 
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per 
diagnose. 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: 

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling 
op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 
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Uitleg toetsing vraag 14: bij vraag 14a  wordt getoetst op aanwezigheid van een  beschrijving en bij 
vraag 14b wordt getoetst op het antwoord ja. 

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de 
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):  

14b. Binnen                                                             wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer 
–indien mogelijk met een passend advies- indien                                                    
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:  

Ja 

Nee 

Uitleg toetsing vraag 15: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving 

15. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen                                                                                         is geregeld 
(hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, 
wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met 
patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet 
zelf de diagnose stelt):  
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Uitleg toetsing vraag 16: Bij deze vraag wordt per onderdeel aangegeven wat de toetsingscriteria 
zijn. 
 
16. Behandeling 

 
Uitleg toetsing vraag 16a: bij deze vraag wordt getoetst op  een beschrijving met drie elementen:  
proces, betrokkenheid patiënt/cliënt/medebehandelaars en rol multidisciplinair team. 

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van 
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):  

 

 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 16b: bij deze vraag wordt geen toets gehanteerd. 

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar 
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):  

 

 

 

 

 

 
Uitleg toetsing vraag 16c: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen                                                           
als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):  
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Uitleg toetsing vraag 16d: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16.d Binnen                                                                                                                                            evalueert de 
regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid 
en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): 

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 16e: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving. 

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen                                                                              
op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):  

 

 

 

 

Uitleg toetsing vraag 17: bij vraag 17a en vraag 17b wordt getoetst op aanwezigheid van een  
beschrijving  
 
17. Afsluiting/nazorg 

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de 
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over 
vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar 
maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): 

 

 

 

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de 
behandeling sprake is van crisis of terugval:  
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IV. Ondertekening

Uitleg toetsing ondertekening: bij dit onderdeel wordt getoetst op aanwezigheid naam en functie van 
bestuurder van de instelling, plaats, datum en vinkje. Daarnaast wordt getoetst op aanwezigheid van 
de benodigde geüploade document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zie lijst onder aan deze pagina.  

Naam bestuurder van                                                                                                                           : 

Plaats: 

Datum: 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, 
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar 
waarheid heb ingevuld. 

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de GGZ-instelling de volgende bijlagen op de 
registratiepagina van www.GGZkwaliteitsstatuut.nl toe: 

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI 
en/of ander keurmerk); 

Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens; 

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; 

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-
procedure in is opgenomen. 

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



 

Professioneel statuut voor een (GZ)-psycholoog werkzaam in een Generalistische basis 
GGZ 

 
 
 
Overwegende: 

 dat de GZ-psycholoog zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming van de voor de GZ-
psycholoog geldende beroepscode opgesteld door het NIP. 

 dat een regeling van professionele aangelegenheden ten aanzien van de GZ-psycholoog, 
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en vallend onder de werkingssfeer van de 
CAO, noodzakelijk is; 

 dat er geen verschil in functioneren mag zijn tussen een op arbeidsovereenkomst werkzame GZ-
psycholoog en diens collega die vrijgevestigd of gedetacheerd is; 

 dat de GZ-psycholoog een eigen specifieke en persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor zijn 
handelen, rechtstreeks betrekking hebbend op een persoon c.q. cliënt met het doel de 
geestelijke gezondheidstoestand te beoordelen en het geven van raad. 

 dat de GZ-psycholoog voor dit handelen verantwoording verschuldigd is aan deze persoon c.q. 
cliënt; 

 dat de GZ-psycholoog met de andere GZ-psychologen, werkzaam in een zelfde verband, de 

medeverantwoordelijkheid draagt voor een verantwoord niveau van de beroepsuitoefening van 

iedere in hetzelfde verband werkzame GZ-psycholoog; 
 dat de werkgever een algemene verantwoordelijkheid draagt voor de dienstverlening dan wel de 

zorgverlening; 
 dat derhalve deze overeenkomst noodzakelijk is, waarbij zowel de individuele 

verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog, de collectieve verantwoordelijkheid van alle in het 
verband werkzame GZ-psychologen alsook de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de 

dienstverlening c.q. de zorgverlening in haar totaliteit nader worden geregeld; 
 
is het navolgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 
In dit statuut wordt verstaan onder: 
 

Instelling: 
De privaatrechtelijke instelling die valt onder de werkingssfeer van de CAO Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 
 

Werkgever: 
De privaatrechtelijke organisatie met wie de GZ-psycholoog een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten. 

 
GZ-psycholoog: 
De GZ-psycholoog, werkzaam op het terrein van de ouderenzorg, die als werknemer in een instelling 
werkzaam is en uit hoofde van zijn werkzaamheden verricht. 
 
Artikel 2 

1. De GZ-psycholoog verbindt zich ten aanzien van de individuele ouderen die aan zijn zorg zijn 
dan wel worden toevertrouwd, op het gebied van zijn deskundigheid, met als doel het 
voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen en het behandelen en begeleiden van 
mensen met psychische problemen er psychiatrische stoornissen. 

2. Indien de GZ-psycholoog gegronde redenen meent te hebben dat klachten en/of afwijkingen van 
de ouderen niet op het terrein van zijn specifieke deskundigheid liggen, verwijst hij de ouderen 
rechtstreeks naar de GZ-psycholoog, specialist of andere deskundigen dan wel daarvoor in 

aanmerking komende instanties. 

 
Artikel 3 
Het handelen als genoemd in artikel 2 geschiedt door de GZ-psycholoog onder zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 4 

1. De GZ-psycholoog is verplicht mee te werken aan de kwaliteitsbewaking. 
2. De werkgever moet de kwaliteitsbewaking mogelijk maken. 
 
Artikel 5 



1. De werkgever verschaft de GZ-psycholoog de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke 

voorzieningen. 
2. Van de hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en instrumenten dient de GZ-psycholoog een 

zorgvuldig gebruik te maken met inachtneming van het doel waarvoor deze zijn aangeschaft. 
3. De werkgever zal de in lid 1 genoemde instrumentele en ruimtelijke voorzieningen in een 

zodanige staat houden dat voldaan wordt aan de eisen van technische behoefte, 
bedrijfszekerheid en wetenschappelijk werk. 

4. De GZ-psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te houden aan de 
aanwijzingen welke door of namens de werkgever worden gegeven. Indien deze aanwijzingen 
door de GZ-psycholoog als onredelijk worden ervaren of indruisen tegen de belangen van de 
cliënten, kan hij zich tot de werkgever wenden. 

 
Artikel 6 
1. De GZ-psycholoog is gehouden van iedere persoon, ten aanzien van wie hij in behandeling 

heeft, op de in de instelling gebruikelijke wijze de psychologische en/of multidisciplinaire 
dossiers op te maken en bij te houden. 

2. De werkgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat deze psychologische en/of multidisciplinaire 
dossiers op behoorlijke wijze kunnen worden opgeborgen in de instelling en wel zodanig dat 
geheimhouding van de inhoud daarvan is verzekerd overeenkomstig de privacywetgeving. 

3. De psychologische (en multidisciplinaire) dossiers zullen zowel tijdens de duur van het 

dienstverband als ook na het einde daarvan overeenkomstig daartoe vastgestelde normen in het 

archief van de instelling rusten en ter beschikking staan van de behandelend GZ-psycholoog en 
in het geval van het multidisciplinair dossier ter beschikking staan van alle betrokken 
hulpverleners. 

 
Artikel 7 
1. De GZ-psycholoog zal op verzoek van de werkgever medewerking verlenen aan de opleiding 

en/of de bijscholing van het in de instelling werkzame personeel voor zover dit is gelegen binnen 
het raam van zijn deskundigheid en in tijd is in te passen in het geheel van de overeengekomen 
werkzaamheden. 

2. Indien de GZ-psycholoog supervisie geeft, zal het supervisorschap onderdeel zijn van zijn 
werkzaamheden en de werkgever draagt, indien nodig, zorg voor de faciliteiten. 

 
Artikel 8 

De GZ-psycholoog is verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn professionele kennis en 
vaardigheden, welke vereist zijn voor een goede vervulling van zijn taak en/of functie binnen de 
Generalistische basis GGZ en wordt daartoe door de werkgever overeenkomstig de 
uitvoeringsregeling studiefaciliteiten in de gelegenheid gesteld. De werkgever draagt er tevens zorg 

voor dat de werknemer kennis kan nemen van voor de beroepsgroep gebruikelijke vakliteratuur. 
 


	PDF invulformat instelling GGZ kwaliteitsstatuut 11.pdf
	Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling
	I. Algemene informatie
	Naamloos
	Naamloos


	Tekst4: Herman Gorterlaan 300
	Tekst5: 5644 SD Eindhoven
	Tekst6: www. vitalisgroep.nl
	Tekst7: KVK 41088255
	Text1: 47471147
	Tekst2: Martine Dierckx
	Tekst8: m.dierckx@vitalisgroep.nl
	Tekst9: 06-10860169
	Tekst10001: www.vitalisgroep.nl
	Tekst10: Onderwerp Regie/ resultaat / doel  Deelnemende partners Netwerk Ketenzorg Voorzitter en secretariaat VitalisInformatie uitwisselen. Kwetsbare ouderen. Knelpunten oppakken Catharina-ziekenhuis met: MMC Annazorggroep, Archipel, RSZK, Valkenhof, Vitalis, revalidatiecentrum Blixembosch, Zuidzorg, huisartsgroepenCVA ketenzorg EindhovenVoorzitter Catharina ziekenhuisConvenant  en jaarplan 2016-2017 Symposium CVA 2020 april 2017.Notitie Ambitie CVA 2020 uitgewerk Catharina-ziekenhuis, MMC, , Archipel, RSZK, Valkenhof, Vitalis, revalidatiecentrum Blixembosch, Zuidzorg en huisartsgroepen PoZoB, DOH en SGE, patiënten vereniging Hersenletsel.nl Focusgroep CVANetwerk Acute Zorg Brabant Signaleren witte vlekken in de CVA zorg. Werkafspraken/protocollen voor verwijzingen Trombectomie en samenwerkingsafspraken.  Verantwoordelijkheid van het Netwerk Acute Zorg Brabant, Samenwerking met ambulancediensten, spoedposten, huisartsen en ziekenhuizen.NAH Netwerk Zuidoost BrabantVoorzitter RvB BlixemboschInformatie-&Adviespunt Deskundigheidsbevordering professionals Catharina-ziekenhuis met: MMC Annazorggroep, Elkerliek, Archipel, RSZK, Valkenhof, Vitalis, revalidatiecentrum Blixembosch, Zuidzorg, Zorgboog, GGzE, GGzO MEEZPG Zorgketen Dementie Voorzitter Bestuurder Alzheimer verenigingZorgprogramma Integrale zorg Dementie met inzet ZTB’ersOndersteuning “In voor Zorg” Catharina-ziekenhuis, MMC, Annazorggroep, Archipel, RSZK, Valkenhof, Vitalis, Zuidzorg, huisartsengroepen, gemeenten, Alzheimer PatiëntenverenigingNetwerk Palliatieve zorgMede uitvoering geven jaarplan Stuurgroep, Palliatief Adviesteam klankbordgroepConsortium Palliatieve zorg Limburg Zuidoost Brabant Catharina-ziekenhuis MMC Annazorggroep, Elkerliek, Archipel, RSZK,  Land van Horn, Valkenhof, Vitalis, Zuidzorg, Huisartsen kring, IKNLGeriatrische revalidatie Regionaal protocol goedgekeurd in Netwerk Ketenzorg Catharina-ziekenhuis MMC Annazorggroep, Archipel, RSZK, Valkenhof, VitalisSpoedopname GRZ Rechtstreekse opname vanuit de SEH op een Geriatrische revalidatie afdeling . Catharina ziekenhuis (SEH, Geriatrie), behandelcentrum Brunswijck en DommelhoefKetenzorg Geriatrisch traumatologieKwaliteitsverbetering en ligduur verkorting.Participatie specialist ouderen bij overdracht chirurgische orth 2016. Ketenontwikkeling “ketenzorg Geriatrische traumatologie plus” Initiatief vanuit het maatschappen en manager Orthopedie en Chirurgie Catharina-ziekenhuis met Archipel, Vitalis, Zuidzorg. September 2015 aansluiting van MMC RSZK en Valkenhof uitbreiding evaluatie in september 2016    
	Tekst3: Vitalis WoonZorg Groep
	Selectievakje11: Ja
	Selectievakje12: Off
	Selectievakje13: Ja
	Tekst14: GZ psycholoog
	Selectievakje31: Off
	Tekst32: 
	Selectievakje33: Ja
	Tekst34: GZ-psycholoog, werkt nauw samen met Specialist Ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist vrepleeghuis.
	Selectievakje37: Off
	Tekst35: 
	Selectievakje38: Off
	Tekst36: 
	Selectievakje39: Off
	Tekst40: 
	Selectievakje42: Off
	Tekst41: 
	Selectievakje43: Off
	Tekst48: 
	Selectievakje44: Off
	Tekst46: 
	Selectievakje45: Off
	Tekst47: 
	Selectievakje49: Off
	Tekst50: 
	Tekst16: Vitalis overlegt structureel met ketenpartners in de volgende ketens:- Netwerk dementie Eindhoven en omgeving, www.zorgketendementieeindhoveneo.nl , 06-10937988 , n.salari@gmail.com. Dit is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijns- en andere organisaties. De deelnemende partijen willen samen betere ondersteuning en zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. - CVA netwerk Eindhoven de Kempen, www.cvanetwerkeindhovendekempen.nl . Aan deze keten werken een groot aantal instellingen samen om de zorg en behandeling voor mensen met een beroerte te verbeteren en op peil te houden. Deelnemers zijn onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorgaanbieder, zorgverzekeraar, verpleeghuisinstellingen en een revalidatieinstelling. - Keten NAH, nahzobrabant.nl , informatie@nahzobrabant.nl, 088-6330999. 19 bovenregionale instellingen werken samen om een goed passende zorg te bieden aan volwassen met niet-aangeboren hersenletsel. Het doel is om de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie met mensen met NAH beter te stroomlijnen. Organisatie die hieraan deelnemen ziekenhuizen, thuiszorgaanbieder, GGZ-E, verpleeghuisinstellingen, gehandicaptenzorg en een revalidatieinstelling. 
	Tekst53: Voor zorgverlening, zie protocol voorbehouden en risicovolle handelingenVoor de GZ-psychologen geldt dat ze BIG-geregistreerd zijn, in het jaarlijkse scholingsplan volgen zij gerichte scholing op hun vakgebied, behandelvaardigheden en de doelgroepen van de generalistische basis GGZ. Binnen de instelling is intervisie, waar casuïstiekbespreking plaatsvindt, hier toetsen de psychologen elkaar op de besluitvorming en procedures (collegiale toetsing). 
	Tekst54: Voor zorgverlening, zie protocol voorbehouden en risicovolle handelingen.Binnen de organisatie wordt gewerkt met de protocollen van Vilans.Psychologen: De standaard van de GGZ-richtlijn wordt door de psychologen gevolgd.
	Tekst55: Psychologen krijgen 2% van hun jaarsalaris beschikbaar voor scholingen. Jaarlijks stelt de vakgroep psychologie een scholingsplan op. Hierin beargumenteren ze hun keuze en belang voor de aangevraagde scholingen. Het managementteam beoordeelt deze aanvragen op belang, noodzaak en volledigheid.Binnen de instelling is intervisie, waar casuïstiekbespreking plaatsvindt, hier toetsen de psychologen elkaar op de besluitvorming en procedures (collegiale toetsing).Voor zorgverlening: In een digitaal systeem, de VLO (Vitalis leeracademie) wordt een cursusplanning en de resultaten van de cursussen digitaal bijgehouden. De manager controleert de behaalde resultaten. Zie hiervoor beleidsnotitie ontwikkelen cursusplanning. Binnen de vakgroep psychologie zijn verschillende specialisaties naar kennisgebieden, hier wordt rekening mee gehouden bij de toewijzing van cliënten aan psychologen. 
	Tekst12: 
	Groep18: Keuze2
	Tekst190: Niet van toepassing, Vitalis levert geen gespecialiseerde GGZ
	Tekst560: Psycholoog beoordeelt de cliënt op basis van onderstaande criteria:-Vermoeden DSM benoemde stoornis- Ernstige problematiek- Risico- Complexiteit- Beloop klachtenOp basis hiervan wordt een middel / intensief traject ingeschat. Tijdens de behandeling wordt de verandering beoordeeld door middel van ingezette rolmeting. Op indicatie wordt de zorg voor de cliënt opgeschaald of afgeschaald
	Tekst570: De aangeboden zorg vanuit de basis GGZ wordt niet vanuit het multi-disciplinair team aangeboden. De psycholoog houdt wel ruggenspraak met zijn multi-disciplinair team, en voert indien nodig anoniem casuïstiekbespreking met het multi-disciplinaire team. 
	Groep180: Keuze1
	Groep181: Keuze1
	Groep182: Keuze1
	Groep187: Keuze1
	Tekst20: Boskamp en Willems advocaten
	Tekst21: Postbus 8727, 5605 LS Eindhoven, a.noordhof@boskamwillems.nl
	Tekst13: 
	Groep188: 3
	Text101: de geschillencommissie
	Text100: postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl
	Tekst15: 
	Groep189: 3
	Tekst17: 
	Groep1810: Keuze6
	Tekst22: Zie document aanmeldprocedure en wachttijden Generalistische basis GGZ
	Groep111: Keuze1
	Tekst23: Telefonische aanmelding via het medische secretariaat: 040-2933346Na telefonische aanmelding brengt de secretaresse de client in contact met een psycholoog. Zij plant een afspraak in voor een intakegesprek en vertelt wie uw behandelend psycholoog zal zijn. Tijdens de intake maakt de client kennis met de GZ-psycholoog, tijdens het gesprek wordt het vervolg besproken.  Aan het eind van de intake worden een behandelplan en de behandeldoelen samen met de client opgesteld. Deze wordt dor de cliënt ondertekend. Tijdens de intake wordt uitgelegd dat tijdens de behandeling ROM vragenlijsten en andere vragenlijsten worden afgenomen om de behandeling te monitoren. Met de informatie uit de intake en de ROM (eventueel extra vragenlijst) komt de psycholoog tot een indicatiestelling en diagnose.  In de vervolgafspraak stemt de psycholoog met de cliënt de diagnose en een voorstel voor behandeling af.  Na akkoord van de cliënt wordt de deelbehandeling ingezet. Verantwoordelijkheden regiebehandelaar:- Regiebehandelaar is altijd een GZ-psycholoog- Bewaakt de bevoegd en bekwaamheid van de betrokken behandelaars- Ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen- Laat zich informeren over de voortgang van de behandeling- Toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt- Zorgt voor periodieke evaluatie van het behandelplan (wel of niet in aanwezigheid van de cliënt)- Staat in voor een goede communicatie met de cliënt
	Tekst24: Aan het eind van de intake wordt een behandelplan en behandeldoelen samen met de cliënt opgesteld. Deze wordt dor de cliënt ondertekend. Tijdens de intake wordt uitgelegd dat tijdens de behandeling ROM vragenlijsten en andere vragenlijsten worden afgenomen om de behandeling te monitoren. Met de informatie uit de intake en de ROM (eventueel extra vragenlijst) komt de psycholoog tot een indicatiestelling en diagnose.  In de vervolgafspraak stemt de psycholoog met de cliënt de diagnose en een voorstel voor behandeling af.  Na akkoord van de cliënt wordt de deelbehandeling ingezet.De aangeboden zorg vanuit de basis GGZ wordt niet vanuit het multi-disciplinair team aangeboden. De psycholoog houdt wel ruggenspraak met zijn multi-disciplinair team, en voert indien nodig anoniem casuïstiekbespreking met het multi-disciplinaire team. 
	Tekst58: De regiebehandelaar blijft aanspreekpunt van de cliënt en is via mail en telefoon te bereiken.
	Tekst59: Aan het eind van de intake worden een behandelplan en behandeldoelen samen met de cliënt opgesteld. Deze wordt dor de cliënt ondertekend. Tijdens de intake wordt uitgelegd dat tijdens de behandeling ROM vragenlijsten en andere vragenlijsten worden afgenomen om de behandeling te monitoren. Met de informatie uit de intake en de ROM (eventueel extra vragenlijst) komt de psycholoog tot een indicatiestelling en diagnose.  In de vervolgafspraak stemt de psycholoog met de cliënt de diagnose en een voorstel voor behandeling af.  Na akkoord van de cliënt wordt de deelbehandeling ingezet.De behandeling wordt gemonitord aan de hand van ROM vragenlijsten en andere metingen. Bij aanmelding, halverwege de behandeling en vlak voor afsluiting van de behandeling worden deze vragenlijsten ingevuld en worden de resultaten met de cliënt besproken. Op deze momenten wordt het behandelplan ook geëvalueerd. Op indicatie wordt tussentijds geëvalueerd.  
	Tekst60: Aan het eind van de intake wordt een behandelplan en behandeldoelen samen met de cliënt opgesteld. Deze wordt dor de cliënt ondertekend. Tijdens de intake wordt uitgelegd dat tijdens de behandeling ROM vragenlijsten en andere vragenlijsten worden afgenomen om de behandeling te monitoren. Met de informatie uit de intake en de ROM (eventueel extra vragenlijst) komt de psycholoog tot een indicatiestelling en diagnose.  In de vervolgafspraak stemt de psycholoog met de cliënt de diagnose en een voorstel voor behandeling af.  Na akkoord van de cliënt wordt de deelbehandeling ingezet.De behandeling wordt gemonitord aan de hand van ROM vragenlijsten en andere metingen. Bij aanmelding, halverwege de behandeling en vlak voor afsluiting van de behandeling worden deze vragenlijsten ingevuld en worden de resultaten met de cliënt besproken. Op deze momenten wordt het behandelplan ook geëvalueerd. Op indicatie wordt tussentijds geëvalueerd.  
	Tekst61: Aan het begin van de behandeling wordt met de cliënt besproken dat hij klachten of niet fijne bejegening ten alle tijdens kan aangeven. Dit kan zowel mondeling, telefonisch of per email. Voor ernstige klachten wordt verwezen naar de klachtenprocedure. Aan het eind van de behandeling wordt altijd  gevraagd naar de cliënttevredenheid.
	Tekst62: Aan het eind van de behandeling krijgt de verwijzer een afsluitende brief waarin het behandelplan, doelen, behaalde resultaten en eventueel advies beschreven staan. Indien de cliënt bezwaar maakt tegen het informeren van de verwijzer, handelt de psycholoog conform de beroepscode. 
	Tekst63: In geval van crisis dient de client contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. Zij bepalen of er crisisinterventie nodig is. Bij terugval is na beoordeling van de huisarts opnieuw aangemeld worden voor een behandeltraject in de generalistische basis GGZ.
	Tekst25: Mevr. I. Fleischeuer
	Tekst67: Eindhoven
	Tekst68: 30 november 2016
	Selectievakje26: Ja
	Selectievakje27: Ja
	Selectievakje64: Ja
	Selectievakje65: Ja
	Selectievakje66: Ja


