tl! -ÊGZ. *vI i isev-es"!!ede
Fo r rnat kwaIjt eitssta-t-u
índwsíefclieckln-*r
te
GGZom de zorgaanbieder
van het modelkwaliteitsstatuut
Ditformatis eenuitwerking
is
De checklistmet toetsingscriteria
in het vormgevenvan eeneigenkwariteitsstatuut.
ondersteunen
wordtvoldaanaande
Alsdoorde zorgaanbieder
bovenelke vraagschuingedruktweergegeven.
worden'Bijelkevraagin het
goedgekeurd
zaldienskwaliteitsstatuut
toetsingscriteria,
gestelde
te worden'
formatdienteenantwoordingevuldof aangevinkt
uploadenop de
Letop: na het invullenvandit formatkuntu het format
wordenin
zonderuploadzal uw format niet meegenomen
websitewww.Gq4(\ilg.!I9.!!ss!9]gut.d,
de toetsing'

l.

informatie
Algemene

Llitlegtoetsingvro(lg1":bijdezevraogwordtgetoetstopaanwezigheidvqnnaam
praktiikodres'postcodeen plaotspraktiikadres'
straaten huísnummer
praktijk/regiebehandelaar,
eenproktiikAGB-codeen een
KvKnummer' B]G-registraties,
telefoonnummer,e-mailadres,
pe rsoonliikeAGB-code'
t.

Gegevensggz-aanbieder

N a a mP r a k t i j k :
N a a mr e g i e b e h a n d e l a a r :

praktijkadres:
Straaten huisnummer
en PlaatsPraktijkadres:
Postcode
Telefoonnummer:
E-mailadres:
KvKnummer:
Website:
BIG-registraties:
Overigekwalificaties
Basisopleiding:
A G B - c o d eP r a k t i j k :

AGB-code
Persoonlijk:

LJitlegtoetsing vroog 2: bij deze vroag wordt getoetst op het aanvinkenvan minimoal één optie.
Meerdere opties zijn moqeliik
Z. Werkzaamin:

i
i
ll

l

:
l
l

E

basis-GGZ
O"generalistische

i

en/of

E

O"gespecialiseer.de-GGZ

Uitteg toetsingvroog 3: bij dezevroag wordt getoetst op aanwezigheidvan een beschriiving

patiëntenkunnenmet de volgendeproblematiek
in mijn praktijkterecht(zoalsaandachtsSebiedeni
type klachten,behandelvorm):

noam en minímqol één BIGregistrotÍevan
,regiebehondelaar.
van de praktijk
4. Samenstelling
verbonden(namenen BIGAan mijn praktijkzijn de volgendezorgverlenendemedewerkers
van regiebehandelaren):
registraties

Uitleg toetsing vraag 5: bii deze vraog wordt.
vroaq 5d. Voor de overige vrogen wordt geen tobetsgehonteerd'
5. Professioneelnetwerk (doel van dezevraag is transparantmaken hoe je samenwerkt):
netwerkwaaronder(aanvinken):
5a. lk maakgebruikvan een professioneel

V Huisartsenpraktijk(en)
V Collegapsychologenen-psychotherapeuten
V Verpleegkundigspecialisten
V GGZ-instellingen
V Zorggroep(en)
l

Anders:

netwerkhet meest,frequent,samenmet (naam/namenen indien
5b. lk werk in mijn professioneel
BIG-registratie(s)):
van toepassing

netwerk,tenzijde patiënt
5c. lk maakin de volgendesituatiesgebruikvan dat professionele
diagnos
Hierwordt gedachtaan.,op- en afschaling,
daarvoorgeentoestemminggeeft.Toe_lichting:
medicatie:
consultatie,

terechtbij (mijzelf,
àvond/nacht/weekend/crises
kunnengedurende
5d.patiënten
(doelvandezevraagis het
eerstehr;lp,ggz-crisisdienst):
spoedeisende
huisartsenpraktijk/post,
makenhoede praktijkhetgeregeliiheeft):(Letop: voordezevraagwordtgetoetstop
transparant
aanwezigheid van een beschriivi ng)

of SEH?
afsprakenmet een ggz-crisisdienst,.!lAP
5e. Heeftu specifieke

@ ,r, welke:
@

*"", omdat:

ééni
Uittegtoetsingvraog6: bii dezevroagwordtbii hetantwoordia getoetstop minimaal

link gÍQ) een
zorgverzekersdren er wordt getoetst op aanwezigheid von (7) een werkende
docum ent op www. GGZkwalite itsstatuut. nl.

zorg:
vanverzekerde
en de vergoeding
met zorgverzekeraars
5. Contracten
raar,zoja welke?
Heeftu eencontractmet de zorgverzeke
zorgverzekeraars:
ffi) tr, ik hebeencontractmet de volgende
\E9l

é

r!!

,"!!!!:!!r!:r#r

!

!:

r!

Ët

ia

!i

vindbaarzijn:
verzekêraars
Geeftu aan waar de lijstmet gecontracteerde

@

@
@

verzekeraars:'
naarlijstmetgecontracteerde
Link(s)

op www'GGZkwalit
verzekeraars
lk uploadmijnlijstmet gecontracteerde

met zorgverzekeraars
*uu, ik hebgeencontracten

Uitlegtoetsingvraag7: Bijdezevroagwordt getoetstop de oanwezigheidvon een vinkiebii 7o'
von(L)eenwerkzamelink oÍ Q) eengeiiplooddocumentop
7b,7c en bij 7d op aanwezigheid
www.GGZkwaIite itsstatuut.nI
7. Behandeltarieven

7a. V

op mijnwebsiteof in mijnpraktijk
lk hebde tarievendieik hanteergepubliceerd

7b.v

gepubl eerdop
zorghet OZP-tarief
voorniet-verzekerde
lk hebhettariefoverig(zorg)productl
mijnwebsiteof in mijnPraktijk.

7c. V

7d@

gepubliceerd
op mijnwebsiteof in mijnpraktijk
lk hebhettariefvoorzelfbetalers

gepubliceerd
op mijnwebsiteof i mun
en eentariefvoorno-show:
voorwaarden
lk hanteer
praktijk(let op: voordezevraagwordtgeentoetsgehanteerd)

en tariefvoorno-show(Letop: voor
fk hanteergeenVoorwaarden
dezevroogwordt geen toetsgehanteerd)
i
hierte
tarief]zijn
no-show
en
voorwaarden
no-show
en
eventueel
Debehandeltarieven,OZP-tarief
vinden:
en eventueelno-show
OZP-tarief,
Linknaarwebsitemet de behandeltarieven,
showtarief:

rdenen no-

voorwaa
no-show
metde behandeltarieven,
documenten
lk uploadhetdocument/de
showtariefop www.GGZkwaliteitsstatuut'nl

1 overig
product(OVp) heetvonof 2017overigzorgproduct(OZP).Het moximumOZPtorief wordttdoor
de NZa vastgesteld.

'I

tJitlegtoetsingvraag8: bij dezevroagwordt getoetstop de aonwezigheidvqn minimaaltwee vin
en op aonwezigheidvon (1) eenwerkzamelinketQ) eengeilplood
wot betreftde kwoliteitseisen
document op www.GGZkwaI iteitsstatuut.nl.

I

8. Kwaliteitswaarborg

specialisme
uÍt mijnberoepsregistratie,
voortvloeiend
lk voldoeaande volgendekwaliteitseisen,
"ï
is):
wat vantoepassing
branche/beroepsvereniging(aanvinken

V

lntervisie

a

Visitatie

n

namelijk
Anders,

V Bij-en nascholing
behandelvaardigheden
vanspecifieke
V Registratie-eísen
V Deberoepscodevanm'rjnberoepsvereniging
vanmijnberoepsgroep:
vande basiskwaliteitseisen
Linknaarwebsiteoverbewijsvoering

@

rinr naarwebsite:

(S

vanmijn
vande basiskwaliteitseisen
'n uploadhet documentmet bewijsvoering
ut'nI
op www.GGZkwaliteitsstatu
beroepsgroep

I

lJittegtoetsingvraog9: Vragen9a en 9b tellentot 2077niet meein de toetsing,omdathet hebbenl
regelingpasvanaf 2077verplichtis.
Il
vqn eenklochtenen geschillen
I

9. Klachten-engeschillenregeling
terechtbij mij of bij (naam
overmijof mijnbehandeling
kunnenmet klachten
9a.Mijnpatiënten
ris):
klachtenfunctiona
contactgegevens

is hÍerte vinden:
Deklachtenregeling

@

op
metde klachtenregeling
'Ouploadhetdocument

terechtbij:
over mij of mijn behandeling
9b. Mijn patiëntenkunnenmet geschillen

vermeldenwaarbiju bent aangesloten:
Naamgeschilleninstantie

is hierte vinden:
De geschillenregeling

@
@

rinf.naarwebsite:
op
metde geschillenregeling
'n uploadhetdocument

itsstatu

uitteg toetsingvraag 70:bijvroaq L0awordt getoetstop de aanwezigheidvan een ingevulde
en bij vroaa L0b wordt getoetstop aonwezigheidvan het antwoord ia.
en contqctgegevens
10. Regelingbij vakantieen calamiteiten
gedurendevakantieen ziekteterechtbij:
10a. Fatiëntenkunnentijdensmijn afwezigheid
Naamvervangendbehandelaar:

vervangendbehandelaar:
Contactgegevens

in gevalmijn praktijkplotselingsluitwegensoverljjden
10b. tk heb overdrachtgeregelden vastgelegd
of anderecalamiteiten:
i

@Ja
@ Nee

- het trajectdat de patiëntin rvlijnpra$<tijk
Het behandelproces
doorloopt

ll.

Uitteg toetsingvroag LL:bij deze vraag wordt getoetstop oonwezigheidvon (1-)eenwerkende tink{t
(2) een ge0ptoaddocument op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
11. Wachttijd voor intake en behandeling

,

via dezelinkof documenf
patiëntenvindeninformatieoverwachttijdenvoor intakeen behandeling
basis-ggz
naargeneralistische
(en kunnendezetelefonischopvragen).De informatieis gerangschíkt
-lnolen
van
en
ggz,en -in gevalvan een contract-per zorgverzeKeraar,
en/ofgespecialiseerde
per diagnose.
toepassingL i n kn a a rw a c h t t i j d e vn o o r i n t a k ee n b e h a n d e l i n g :

O

UntoaAvan uw documentmet wachttijdenvoor intakeen behandeling

en
uitleg toetsingvrdqgJ"2:bij vraoq 12a wordt getoetstop de aanwezigheidvon een beschriiving
von het antwoordia.
bij vroaq72b wordt getoetstop aanwezigheíd
12. Aanmeldingen intake

]

I

is in mijn praktijkalsvolgtgeregeld(zoals:wie ontvangtde telefonischè
t1a.Deaanmeldprocedure
met de patiënt):
wie doet de intake,hoe verlooptde communicatie
aanmelding,

-indien mogelijkmet een passendadvies-indien
1Zb.lk verwijsde patiëntterug naarde verwijzer
d a n b o dh e e f to p d e z o r g v r a a g v adne p a t i ë n t( z o a l se e n a n d e r
m i j np r a k t i j k g e e pn a s s e n a
w e r k t e r r e ionf e e n b e h a n d e l a amr e t e e na n d e r es p e c i f i e kdee s k u n d i g h e i d ) :

c
o

t^
Jd

Nee

{litleg toetsingvraag 13:bij vraoq 73owordt getoetst op de aanwezigheidvon een ingevuldenoant
enfunctie regiebehandelaorvolgenshet lijstje:(invullervinkt de iuiste kwolificatie oqn)' Voor vraaq
f
73bwordt geen toets gehanteerd.
13. Diagnostiek
wordt in mijn praktijkgestelddoor:
voor de behandeling
l-3a.De diagnose
Naam:

GGZ
Gespecialiseerde

basisGGZ
Generalistische
Kwalificatie

V
V
V
V
T

Kwalificatie

Omschriiving

n

9401- GZ-psycholoog,l.e lijn
9402

PsychotheroPeut

9405

KlinischePsYcholoog

9406

GZ-psycholoog

9418

KlinischeneuroPsYcholoog

V
V
l

Qmschriiving

0329

Psychíoter

9402

PsychotheraPeut

9405

KlinischePsYcholoog

9418

KlinischeneuroPsYcholoog

proces,zo ja in welke rol?
13b.Zijner anderebetrokkenenbij het diagnostisch

Ditvindtplaats
i,.-:
./....
;i,'::
: i,,:

:,-',
ii,,

'
.ttt'..

"

,.'

'

:''

'..,i.':.,'..''

:f

t. ,

t;i;

lJitlegtoetsingvroag74: bij dezevrogenwordt per vraagde toetsingscriteriaaongegeven.
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).
met de patiëntopgestelddoor:
wordt in mijn praktijkin samenspraak
L4a.Het behandelplan
Naam:

basisGGZ
Generalistische
Kwafificatie

V 94Ot
V 9402
V 9405
V 9406
I 9418

Omschriiving
I-eliin
GZ-psycholoog,
Psychotherapeut
Klinischepsycholoog
GZ-psycholoog

GGZ
Gespecialiseerde
Kwalificatie

n
V
n
I

Omschriiving

0329 Psychioter
9402 Psychotherapeut
9405 Klinischepsycholoog
94L8 Klinischeneuropsycholoog

Klinischeneuropsycholoog

tJitteg toetsing bij vraog 74b: bij vroaq L4b wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde
naam enfunctie regiebehandeloqrvolgenshet lijstje:(invullervinkt deiuiste kwalificotie aon).

is:
voorde patiënttijdensde behandeling
14b.Hetaanspreekpunt
Naam:

basisGGZ
Generalistische
Kwafificatie

V 9401
V 9402
V 9405
V 9406
l

94tB

Omschriiving
7.elijn
GZ-psycholoog,
Psychotheropeut
Klinischepsycholoog
GZ-psycholoog

GGZ
Gespecialiseerde
Kwalificatie

l 0329
V 9402
V 9405

n

Klinischeneuropsycholoog

10

94tg

Omschriivíng

Psychiater
Psychotherapeut
Klinischepsycholoog
Klinischeneuropsycholoog

IJittegtoetsingbijvraog 74c:bij vraaa!4c wordt getoetstop oanwezigheidvan het antwoordia'
istijdensde behandelint
overdegenedie het aanspreekpunt
isgeïnformeerd
14c.Depatiënt/cliënt
(naamen functievan de betreffendepersoonzijnbekendbij de patiënt/cliënt):

S,'
$ rv""
LJitlegtoetsingbij vraag74d:bij vrqsq 74dwordt getoetstop aanwezigheidvan het antwoordia.
als
(> 12weken)stuurik eenafschriftvanhet behandelplan
l4d. Bijlangerdurendebehandeling
geeft:
(of andereverwijzer),
tenzijde patiëntdaarvoorgeentoestemming
briefnaarde huisarts

C,.
I

rrr".

uitteg toetsingb'tjulaog l4e: bij vrqoa L4ewordt getoetstop aanwezigheidvon eenbeschriiving.
en met
met de patiënten-indienvantoepassing
lk draagzorgvoorgoedecommunicatie
1.4e.
lk doedat als
o\rerhet beloopvande behandeling'
vande patiënt-diensnaasten,
toestemming

tJittegtoetsingbij vraog1.4f:bij yrqao 74fwordt getoetstop aanwezigheidvan eenbeschriiving.
wordt in mijnpraktiikalsvolgtgemonitord(zoals
vande behandeling
14f.Devoortgang
ROM):
vragenlijsten,
evaluatie,
behandelplan,
voortgangsbespreking

omdathet hebbenvaneen
uitteg toetsingvraag74g:bij vroagl4g.wardtgeentoe.tsgehanteerd,
met SGBpos vonaf7 oktober2076verplichtis.
overeenkomst
14g. lk heb een kopie van de overeenkomstmet de StichtingVrijgevestigdenROMmen(SVR)
aan de StichtingBenchmarkGGZ(SBG).
aanleveringvan ROM-gegevens

voor aanlevering
ROMmen(SVR)
met de StichtingVrijgevestigden
Linknaarovereenkomst
GGZ(sBG).
Benchmark
aande Stichting
vanROM-gegevens

O
w

voor
ROMmen(SVR)
Vrijgevestigden
Stichting
tk uploadeenkopievande overeenkomst
op
GGZ(SBG)
Benchmark
aande Stichting
vanROM-gegevens
aanlevering
ut.nl
liteitsstatu
www.GGZkwa

lJittegtoetsingbij vraag74h:bij vraag 74hwordt getoetstop oanwezigheidvan eenbeschrijving
devoortgang,
zijnnaasten)
en tijdigmet de patiënt(eneventueel
14h.lk evalueerperiodiek
hanteerik hiervoor:
Alsstandaardperiode
vande behandeling.
en eftectiviteit
doelmatigheid

lJittegtoetsingbtj uraog74i: bijvr.qqqTAiwordt getaetstop aanwezigheidvan eenbeschriiving
hoe):
vanm'rjnpatiëntenop de volgendemanier(wanneer,
14i.lk meetdetevredenheid

IJíttegtoetsingvraog 15:bij de vragen15a, 75ben 75cwordt getoetstop de aonwezigheidvanhe
antwoordia.
15. Afsfuitinglnazorg

I

en db
vande behandeline
de resultaten
zijnnaasten)
met de patÍënt(eneventueel
15a.lk bespreek
vervolgstaPPen:
mogelijke

@,'

O ruee
L2

tenzij de
15b. De verwijzerwordt hiervanin kennisgesteldmiddelseen afrondingsbrief,
patiënthiertegenbezwaarmaakt:

@,u

@ru..
nodigis, geef ik hierovergerichtadviesaan de verwijzer.lk
L5c.Als een vervolgbehandeling
en de
waar nodigover het verloopvan de behandeling
informeerde vervolgbehandelaar
tegen
patiënt
bezwaar
hier
tenzij de
behaalderesultatenvoorzienvan het vervolgadvies,
maakt:

@,'

@ rrree
uitleg toetsingvroag 76:bij vroag 1"6a,L6b en 76cwordt getoetst op de aanwezigheidvan het
antwoordia

lll.

met Patiëntgegevens
Omgang

16. Omgangmet patientgegevens:16a.lk vraagom toestemmingvan de patiënt bij het delenvan
gegevensmet niet bij de behandelingbetrokkenprofessionals:

@,'

@ ru"e

wordt,gebruikik de daartoegeldEnde
doorbroken
mogelijk
waarinhetberoepsgeheim
16b.In situaties
geweld(f ij
en huiselijk
kindermishandeling
de meldcode
waaronder
vande beroepsgroep,
richtlijnen
geweld),
hetstappenplan
of huiselijk
vankindermishandeling
vermoeden
vanplichten,
conflict
I
(bijmateriëlecontrole):
op bij de zorgverzekeraar
controleen ik vraaghet controleplan
materiële

@,.

@ rtr".

niet kenbaarwil makenaan
alsde patiëntzijndiagnose
16c.lk gebruikde privacyverklaring
zijnzorgverzekeraar/DlS:

@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:
handel
lk verklaardat ik me houdaande wettelijkekadersvanmijnberoepsuitoefening,
naarwaarheidheb
en dat ik dit kwaliteitsstatuut
conformhet modelkwaliteitsstatuut
ingevuld
Letop:slanu dit pdf documentop en uploadhet bestandop www.GGZkwaliteitsstatuut'nl

t4

