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Dit  format is een ui twerking van het model kwal i tei tsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te

ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwariteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is

boven elke vraag schuingedruktweergegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de

gestelde toetsingscr i ter ia,  zal  diens kwal i tei tsstatuut goedgekeurd worden' Bi j  elke vraag in het

format dient een antwoord ingevuld of aangevinkt te worden'

Let op: na het invul len van di t  format kunt u het format uploaden op de

website www.Gq4(\ilg.!I9.!!ss!9]gut.d, zonder upload zal uw format niet meegenomen worden in

de toets ing '

l .  Algemene informatie

Ll i t legtoetsingvro( lg1":bi jdezevraogwordtgetoetstopaanwezigheidvqnnaam
praktijk/regiebehandelaar, straat en huísnummer praktiikodres' postcode en plaots praktiikadres'

telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer' B]G-registraties, een proktiik AGB-code en een

pe rsoo nliike AG B-code'

t .  Gegevensggz-aanbieder

Naam Prakt i jk :

Naam reg iebehande laa r :

Straat en huisnummer prakt i jkadres:

Postcode en Plaats Prakt i jkadres:

Telefoonnummer:

E-mai ladres:

KvK nummer:

Website:

BIG-registraties:

Overige kwalificaties

Basisopleiding:

AGB-code Prakt i jk :

AGB-code Persoonl i jk:



LJitleg toetsing vroog 2: bij deze vroag wordt getoetst op het aanvinken van minimoal één optie.
Meerdere opties zijn moqeliik

Z. Werkzaam in:

E O" general ist ische basis-GGZ

en/of

E O" gespecial iseer.de-GGZ

patiënten kunnen met de volgende problematiek in mi jn prakt i jk terecht (zoals aandachtsSebiedeni

type klachten, behandelvorm):

noam en minímqol één BIG registrotÍe van 
,regiebehondelaar.

4. Samenstel l ing van de prakt i jk

Aan mijn prakt i jk z i jn de volgende zorg ver lenende medewerkers verbonden (namen en BIG-

registrat ies van regiebehandelaren):

i
i
l l
l
l:
l

i

Uitteg toetsing vroog 3: bij deze vroag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschriiving



Uitleg toetsing vraag 5: bii deze vraog wordt.
vroaq 5d. Voor de overige vrogen wordt geen tobets gehonteerd'

5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):

5a. lk maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken):

H uisartsen pra ktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten

Verpleegku ndig special isten

GGZ-instel l ingen

Zorggroep(en)

Anders:

5b. lk werk in mi jn professioneel netwerk het meest,  f requent,  samen met (naam/namen en indien

va n toepassing BIG-registrat ie(s)) :

5c. lk maak in de volgende si tuat ies gebruik van dat professionele netwerk, tenzi j  de pat iënt

V
V
V
V
V
l

daarvoor geen toestemming geeft .  Toe_l icht ing: Hier wordt gedacht aan.,  op- en afschal ing, diagnos

consultat ie,  medicat ie:



5d. patiënten kunnen gedurende àvond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hr;lp, ggz-crisisdienst): (doel van deze vraag is het

transparant maken hoe de praktijk het geregelii heeft): (Let op: voor deze vraag wordt getoetst op

a a nwezi ghei d va n ee n be sch riivi ng )

5e. Heeft  u specif ieke afspraken met een ggz-cr is isdienst, . ! lAP of SEH?

@ ,r, welke:

@ *"", omdat:

Uitteg toetsing vraog 6: bii deze vroag wordt bii het antwoord ia getoetst op minimaal één i

zorgverzekersdr en er wordt getoetst op aanwezigheid von (7) een werkende link gÍQ) een

docu m e nt o p www. G GZkwa lite itsstatu ut. nl.

5. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Heeft u een contract met de zorgverzeke raar, zo ja welke?

ffi) tr, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:
\E9l é r!! ,"!!!!:!!r!:r#r ! !: r! Ët ia !i

Geeft  u aan waar de l i jst  met gecontracteerde verzekêraars vindbaar zi jn:

@ Link(s) naar l i jst met gecontracteerde verzekeraars: '

@ lk upload mijn lijst met gecontracteerde verzekeraars op www'GGZkwalit

@ *uu, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars



Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vroag wordt getoetst op de oanwezigheid von een vinkie bii 7o'

7b,7c en bij 7d op aanwezigheid von (L) een werkzame link oÍ Q) een geiiplood document op

www. G GZkw a I ite itsstatu ut. n I

7. Behandeltarieven

eerd op

mun
7d@

7a. V lk heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn prakti jk

7b. v lk heb het tarief overig (zorg)productl voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubl
mijn website of in mijn Praktijk .

7c. V lk heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

lk hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of i

praktijk (let op: voor deze vraag wordt geen toets gehanteerd)

fk hanteer geen Voorwaarden en tariefvoor no-show (Let op: voor
deze vroog wordt geen toets gehanteerd)

i
De behandeltarieven,OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief]zijn hier te
vinden:

1 overig product (OVp) heet vonof 2017 overig zorgproduct (OZP). Het moximum OZP torief wordttdoor

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show
show tarief:

lk upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaa
show tarief op www.GGZkwaliteitsstatuut'nl

rden en no-

de NZa vastgesteld.



tJitleg toetsing vraag 8: bij deze vroag wordt getoetst op de aonwezigheid vqn minimaal twee vin
wot betreft de kwoliteitseisen en op aonwezigheid von (1) een werkzame link etQ) een geilplood
d ocu m e nt o p www. G G Zkw a I iteitsstatu ut. n l.

8. Kwaliteitswaarborg

lk voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uÍt mijn beroepsregistratie, specialisme
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):

lntervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eísen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van m'rjn beroepsvereniging

Anders, nameli jk

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:

@ rinr naar website:

(S 'n upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn
beroepsgroep op www.GGZkwaliteitsstatu ut' n I

I

lJitteg toetsing vraog 9: Vragen 9a en 9b tellen tot 2077 niet mee in de toetsing, omdat het hebbenl
vqn een klochten en geschillen regeling pas vanaf 2077 verplicht is. Il

I

'I
I

"ï

Va
V
V
Vn

9. Klachten-engeschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bi j  mij of bi j  (naam
contactgegevens klachtenfunctiona ris) :

De klachtenregeling is hÍer te vinden:

@ 'O upload het document met de klachtenregeling op



9b. Mi jn pat iënten kunnen met geschi l len over mi j  of  mi jn behandel ing terecht bi j :

Naam geschi l leninstant ie vermelden waarbi j  u bent aangesloten:

De geschi l lenregel ing is hier te vinden:

@ rinf. naar website:

@ 'n upload het document met de geschil lenregeling op itsstatu

uitteg toetsing vraag 70: bijvroaq L0a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde

en contqctgegevens en bij vroaa L0b wordt getoetst op aonwezigheid van het antwoord ia.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Fat iënten kunnen t i jdens mi jn afwezigheid gedurende vakant ie en ziekte terecht bi j :

Naam vervangend behandelaar:

Contactgegevens vervangend behandelaar:

10b. tk heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mi jn prakt i jk plotsel ing slui t  wegens overl j jden

of andere calamitei ten: i

Ja

Nee
@
@



l l .  Het behandelproces - het traject dat de patiënt in rvl i jn pra$<ti jk
doorloopt

Uitteg toetsing vroag LL: bij deze vraag wordt getoetst op oonwezigheid von (1-) een werkende tink {t
(2) een ge0ptoad document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

11. Wachttijd voor intake en behandeling ,

pat iënten vinden informatie over wachtt i jden voor intake en behandel ing via deze l ink of documenf

(en kunnen deze telefonisch opvragen).  De informatie is gerangschíkt naar general ist ische basis-ggz

en/ofgespecial iseerde ggz, en - in geval van een contract-  per zorgverzeKeraar,  en - lnolen van

toepassing- per diagnose.

O UntoaA van uw document met wachtt i jden voor intake en behandel ing

uitleg toetsing vrdqg J"2: bij vraoq 12a wordt getoetst op de aanwezigheid von een beschriiving en

bij vroaq 72b wordt getoetst op aanwezigheíd von het antwoord ia.

12. Aanmelding en intake ]I
t1a.Deaanmeldprocedure is in mi jn prakt i jk als volgt geregeld (zoals:  wie ontvangt de telefonischè

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicat ie met de pat iënt) :

1Zb. lk verwi js de pat iënt terug naar de verwi jzer - indien mogel i jk met een passend advies- indien

mi jn  p rak t i j kgeen passend aanbod heef t  op  de  zorgvraagvan de  pa t iën t  (zoa ls  een ander

werk te r re in  o f  een behande laar  met  een andere  spec i f ieke  deskund ighe id) :

t ^
J d

Nee
co

Link naar  wacht t i jden  voor  in take  en  behande l ing :



{litleg toetsing vraag 13: bij vraoq 73o wordt getoetst op de aanwezigheid von een ingevulde noant
en functie regiebehandelaor volgens het lijstje: (invuller vinkt de iuiste kwolificatie oqn)' Voor vraaq
73b wordt geen toets gehanteerd. f

13. Diagnostiek

l-3a. De diagnose voor de behandel ing wordt in mi jn prakt i jk gesteld door:

N a a m :

General ist ische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie QmschriivingKwalificatie Omschriiving

n
V
V
l

13b. Zi jn er andere betrokkenen bi j  het diagnost isch proces, zo ja in welke rol?

V
V
V
V
T

9401- GZ-psycholoog, l.e lijn

9402 PsychotheroPeut

9405 KlinischePsYcholoog

9406 GZ-psycholoog

9418 Klinische neuroPsYcholoog

0329 Psychíoter

9402 PsychotheraPeut

9405 KlinischePsYcholoog

9418 Klinische neuroPsYcholoog

Dit vindt plaats

. t t t ' . .  '  

'  "  , . '

: ' '

' . . , i . ' : . , ' . . ' '
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lJitleg toetsing vroag 74: bij deze vrogen wordt per vraag de toetsingscriteria aongegeven.

14. Behandeling

Uitteg toetsing bÍj vraog 74a: bij vraoq 74o wordt getoetst op de aanwezigheid vdn een ingevulde

naom en functie regiebehqndelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de iuiste kwolificotie aan).

L4a. Het behandelplan wordt in mi jn prakt i jk in samenspraak met de pat iënt opgesteld door:

Naam:

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie OmschriivingKwafificatie Omschriiving

n
Vn
I

tJitteg toetsing bij vraog 74b: bij vroaq L4b wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde

naam en functie regiebehandeloqr volgens het lijstje: (invuller vinkt de iuiste kwalificotie aon).

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt t i jdens de behandeling is:

Naam:

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie OmschriivíngKwaf ificatie Omschriiving

l
V
Vn

V
V
V
V
I

94Ot GZ-psycholoog, I-e liin

9402 Psychotherapeut

9405 Klinischepsycholoog

9406 GZ-psycholoog

9418 Klinische neuropsycholoog

9401 GZ-psycholoog, 7.e lijn

9402 Psychotheropeut

9405 Klinischepsycholoog

9406 GZ-psycholoog

94tB Klinischeneuropsycholoog

0329 Psychioter

9402 Psychotherapeut

9405 Klinischepsycholoog

94L8 Klinische neuropsycholoog

0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut

9405 Klinischepsycholoog

94tg Klinischeneuropsycholoog

V
V
V
V
l

10



IJitteg toetsing bijvraog 74c: bij vraaa !4c wordt getoetst op oanwezigheid van het antwoord ia'

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandelint
(naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

S,'
$ rv""

LJitleg toetsing bij vraag 74d: bij vrqsq 74d wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ia.

l4d. 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:

C,.
I rrr".

uitteg toetsing b'tj ulaog l4e: bij vrqoa L4e wordt getoetst op aanwezigheid von een beschriiving.

1.4e. lk draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en -indienvan toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, o\rer het beloop van de behandeling' lk doe dat als

tJitteg toetsing bij vraog 1.4f: bij yrqao 74f wordt getoetst op aanwezigheid van een beschriiving.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktiik als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):



uitteg toetsing vraag 74g: bij vroag l4g.wardt geen toe.ts gehanteerd, omdat het hebben van een
overeenkomst met SGB pos vonaf 7 oktober 2076 verplicht is.

14g. lk heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR)
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (sBG).

O tk upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
w aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op

www.GGZkwa liteitsstatu ut. nl

lJitteg toetsing bij vraag 74h: bij vraag 74h wordt getoetst op oanwezigheid van een beschrijving

14h. lk evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en eftectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

lJitteg toetsing btj uraog 74i: bijvr.qqq TAiwordt getaetst op aanwezigheid van een beschriiving

14i. lk meet de tevredenheid van m'rjn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

IJítteg toetsing vraog 15: bij de vragen 15a, 75b en 75c wordt getoetst op de aonwezigheid van he

antwoord ia.

15. Afsfuitin glnazorg

I
15a. lk bespreek met de patÍënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeline en db

mogelijke vervolgstaPPen:

@,'
O ruee

L2



15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de
patiënt hiertegen bezwaar maakt:

@,u
@ru..

L5c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. lk

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het ver loop van de behandel ing en de

behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen

maakt:

@,'
@ rrree

uitleg toetsing vroag 76: bij vroag 1"6a, L6b en 76c wordt getoetst op de aanwezigheid van het

antwoord ia

lll. Omgang met Patiëntgegevens
16. Omgang met patientgegevens: 16a. lk vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van

gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

@,'
@ ru"e

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogeli jk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldEnde

richtl i jnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huisel i jk geweld (f i j

confl ict van pl ichten, vermoeden van kindermishandeling of huisel i jk geweld), het stappenplan I
materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

@,.
@ rtr".

16c. lk gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zor gv erze ke ra a r/D lS :

Ja

Nee
@
@

13



tv. Ondertekening

uitteg toetsing ondertekening: bij deze vraog wordt getoetst op de oanwezigheid van een vinkie,
ingevulde noam, een ploats en een datum.

Naam:

Plaats:

Datum:

lk 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

t4


