
 
 

Kwaliteitsstatuut  
 

I. Algemene informatie 
 
1. Gegevens ggz-aanbieder 
Naam instelling: GGZ Hoflanden 
Hoofdpostadres, straat en huisnummer: Rietveld 43, 2611 LG Delft 
Website: www.GGZhoflanden.nl 
KvK-nummer: 71144749 
AGB-code: 94063921 
 
2.Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt 
Naam: J.W.M. Stappers, bestuurder 
E-mailadres: algemeen@GGZhoflanden.nl 
Telefoonnummer: 06-43104810 
 
3. Onze locatie 
Rietveld 43, 2611 LG Delft 
 
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk 
GGZ Hoflanden is een multidisciplinaire zorginstelling waar zorg aangeboden wordt in de Generalistische 
Basis GGZ en Specialistische GGZ (S-GGZ) op ambulante basis. De instelling werkt samen met huisartsen, 
zorginstellingen en vrijgevestigde GZ-praktijken in de regio. Intern wordt er multidisciplinair 
samengewerkt; het team bestaat uit o.a. klinisch psychologen, Gz-psychologen en basispsychologen. 
Voorts wordt samengewerkt met consulent-psychiaters en klinisch psychologen. 
 
5. GGZ Hoflanden heeft aanbod in: 
Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ 
 
6. Behandelsettingen  
Cliënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij de instelling terecht voor ambulante zorg: 
o.m. AD(H)D, hoogfunctionerend autisme, depressieve en stemmingsstoornissen, angststoornissen, 
somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. 
GGZ Hoflanden biedt de volgende vormen van zorg, met name: cognitieve gedragstherapie, 
aandachtsgerichte cognitieve therapie ACT, EMDR, EFT relatietherapie, schemagerichte therapie, 
systemisch werken/systeemtherapie, inzichtgevende therapie, farmacotherapie (via consulent-
psychiaters). 
 



Voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsbeoefenaren als regiebehandelaar optreden:  
Drs. J.C. van Nes, klinisch psycholoog, 
Drs. M.K.E. Heijsteeg, GZ-psycholoog, 
Drs. L.C. Mechelse, GZ-psycholoog. 
 
7. Structurele samenwerkingspartners 
GGZ Hoflanden werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten/cliënten samen met de volgende 
partners: 
 
Vrijgevestigde zorgaanbieders voor op- en afschaling, intervisie en consultatie: 
- consulent: Sascha Kats, psychiater, BIG: 59048857701, Levie Vorstkade 65 (Locatie: De gezonde wereld), 
3071 AG Rotterdam, Telefoon: 06 - 44 33 88 71, email: kats.psy@gmail.com 
- consulent: Dana Babusková, psychiater/psychotherapeut, BIG: 39054444701, Raamstraat 16, 2613 SC 
Delft, Telefoon: 06 – 48 94 19 26, email: babuskova@gmail.com 
- consulent/voor vervanging: John Molenaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, BIG: 19048826916, 
Nieuwe Langendijk 3, 2611 VG Delft, Telefoon: 06 – 15 02 74 54 
Diverse psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen voor vervanging en doorverwijzing: 
- zie http://www.psyzorghoflanden.nl 
GGZ-instelling voor opschaling en consultatie: 
- GGZ Delfland, Sint-Jorisweg 2, 2612 GA Delft, Telefoon: 015 – 2 607 607 
 

II. Organisatie van de zorg 
 
8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen 
GGZ Hoflanden ziet er op toe dat de behandelaren bevoegd en bekwaam zijn. Behandelaren dienen in het 
bezit te zijn van een opleidingscertificaat c.q. diploma welke hen de bevoegdheid geeft en een teken is 
van het bekwaamheidsniveau om het beroep van klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, 
basispsycholoog of vaktherapeut uit te oefenen. Borging: kopieën van opleidingscertificaten, diploma’s en 
registraties in het BIG-register worden door GGZ Hoflanden in het behandelarendossier opgenomen. 
 
Behandelaren die op ZZP-basis werkzaam zijn voor GGZ Hoflanden blijven zelf verantwoordelijk voor het 
voldoen aan de criteria voor een herregistratie. Wanneer een professional er niet in slaagt zich te 
kwalificeren voor herregistratie zal de samenwerking met GGZ Hoflanden worden beëindigd. 
 
Behandelingen worden binnen GGZ Hoflanden zo veel mogelijk uitgevoerd volgens de richtlijnen 
opgesteld door de Nederlandse gezondheidsraad, geldend per beroepsgroep, tenzij hier gemotiveerd van 
afgeweken wordt. De instelling ziet er op toe dat deze richtlijnen op kantoor beschikbaar zijn voor de 
behandelaren. Daarbij zien de regiebehandelaren er op toe dat medebehandelaren de behandelingen 
zoveel mogelijk volgens de richtlijnen uitvoeren. 
 
Behandelaren houden hun deskundigheid op peil. De zorgverleners die op ZZP-basis bij GGZ Hoflanden 
werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk voor hun eigen bij- en nascholing en/of het behalen van de vereisten 
voor herregistratie. Dit wordt getoetst in de jaarlijkse leveranciersbeoordeling. Los hiervan draagt GGZ 
Hoflanden bij aan de deskundigheidsbevordering door het aanbieden van na- en bijscholing op het gebied 
van CGT, ACT en schematherapie, alsmede testdiagnostiek (mits nodig/gevraagd), zodat er in 
therapeutische zin een gemeenschappelijke taal ontwikkeld wordt binnen het team.  
 
 



9. Samenwerking en overleg 
Binnen GGZ Hoflanden is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en  
-overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld: 
 
Maandelijks MDO 
Eens per maand vindt een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Bij dit overleg is altijd minimaal een 
klinisch psycholoog aanwezig voor de duur van het gehele overleg, naast de directie en evt. andere regie- 
en medebehandelaren.  
 
 
Wekelijks overleg regiebehandelaar 
Daarnaast is er wekelijks een vaste tijd bepaald voor overleg met de regiebehandelaar, waarvoor iedere 
behandelaar cliënten kan aanmelden. 
 
Kwartaaloverleg alle behandelaren 
Aangezien GGZ Hoflanden met verschillende behandelaren op ZZP-basis werkt, wordt er naar gestreefd 
om eens per drie maanden een instellingsbreed overleg te houden, waarbij alle behandelaren aanwezig 
zijn. Dit om de communicatie omtrent behandelingen en teamsamenhang te bevorderen. 
 
Toetsing en evaluatie behandelbeleid 
Het behandelbeleid bij besproken cliënten wordt door de regiebehandelaren getoetst, waarbij er 
minimaal eens per half jaar een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Bij eventuele meningsverschillen 
omtrent het behandelbeleid heeft de klinisch psycholoog de doorslaggevende stem (zie 
escalatieprocedure, hieronder beschreven). Het verslag betreffende cliënten die in het MDO besproken 
zijn, wordt opgenomen in het dossier van de desbetreffende cliënt, waardoor het beschikbaar blijft voor 
medebehandelaren. Overige onderwerpen worden los genoteerd en gecommuniceerd aan de 
hulpverleners die het betreft.  

 
Procedure op- of afschaling 
Of een behandeling moet worden op- of afgeschaald wordt bepaald in het MDO. Hier wordt het verloop 
van de behandeling besproken, zoals door de regiebehandelaar en de behandelaar ervaren. Vervolgens 
wordt een beslissing genomen om de behandeling wel of niet op- of af te schalen. Indien er binnen twee 
weken geen MDO gepland staat, neemt de regiebehandelaar het initiatief voor een tussentijds overleg.  

 
Escalatieprocedure 
Bij verschil van inzicht tussen bij een zorgtraject betrokken behandelaren is de volgende 
escalatieprocedure van toepassing: 
In geval van een verschil van inzicht tussen betrokken behandelaren wordt de mening van de direct 
betrokken regiebehandelaar (klinisch psycholoog/GZ-psycholoog) als leidend gesteld omtrent de 
besluitvorming bij een behandeling. In het geval van een voortdurend verschil van inzicht wordt de vraag 
ter beoordeling voorgelegd aan de klinisch psycholoog en de directie. Aan de directie is het recht 
voorbehouden om een keuze te maken welke mening/behandelbeleid het beste aansluit bij de visie van 
de instelling. 
 
10. Dossiervoering en omgang met cliëntgegevens 
- Wij vragen om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals. 



- In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij 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 wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle). 
- Wij gebruiken de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 
zorgverzekeraar. 
- GGZ Hoflanden levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau 
ten behoeve van benchmarking. 
 
11. Klachten- en geschillenregeling 
Cliënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij : 
- in eerste instantie de regiebehandelaar (BIG-verantwoordelijke) 
- in tweede instantie de interne klachtenfunctionaris: Camille Schoon MSc, lid Raad van Advies en 
advocaat, algemeen@GGZhoflanden.nl 
Komen cliënt en GGZ Hoflanden er samen niet uit, dan kan de cliënt met zijn geschil over de behandeling 
terecht bij De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Bordewijklaan 46, 2591 XR 
Den Haag, Telefoon 070 – 310 53 80, www.degeschillencommissiezorg.nl 
 
 

III. Het behandelproces – het traject dat de cliënt in deze instelling doorloopt 
 
12. Wachttijd voor intake en behandeling 
Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de homepage van de website. 
 
13. Aanmelding en intake 
Aanmelding 
Cliënten kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden. Aanmelding vindt plaats op basis van verwijzing. In de 
meeste gevallen zal de huisarts de verwijzing verzorgen. Na aanmelding wordt door ons beoordeeld of de 
cliënt voor behandeling in aanmerking komt. Daarvan ontvangt de cliënt binnen een week bericht. Komt 
cliënt voor behandeling in aanmerking, dan wordt bepaald wie de (regie)behandelaar zal zijn. Daarbij 
wordt op basis van de klachten en achtergrondinformatie zoals genoemd in de verwijzing gekeken wie van 
de beschikbare behandelaren qua kennis, ervaring en persoon (‘matching’) het meest bij de cliënt zal 
passen.  
 
Intake 
De cliënt krijgt vervolgens een informatiepakket toegezonden, vergezeld van een uitnodiging voor een 
intakegesprek. Een intakegesprek kan pas plaatsvinden als de cliënt schriftelijk heeft ingestemd met de 
toegezonden algemene voorwaarden en huisregels. 
Totdat het intakegesprek plaatsvindt is de cliënt formeel nog niet in behandeling van GGZ Hoflanden. De 
huisarts blijft tot dat moment formeel verantwoordelijk. 
Cliënt heeft een intakegesprek met een van de binnen de instelling werkzame behandelaren. In dit 
gesprek worden de klachten en problematiek van de cliënt besproken en de wensen omtrent behandeling 
geïnventariseerd. Indien deze behandelaar niet de regiebehandelaar is, dan zal de regiebehandelaar 
deelnemen aan de intake. 
Indien de behandelaar van de cliënt niet de regiebehandelaar is, kan cliënt voor vragen en problemen 
tijdens de behandeling altijd bij de regiebehandelaar terecht.  
In het geval GGZ Hoflanden geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt, wordt deze  
- indien mogelijk voorzien van een advies - terugverwezen naar de verwijzer. 



 
14. Diagnose 
In het gesprek met de regiebehandelaar stelt deze een (voorlopige) diagnose vast. De cliënt is daarbij ook 
daadwerkelijk (mede)beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact. Het is mogelijk dat delen 
van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.  
Indicatiestelling en voorgestelde behandeling worden besproken in het multidisciplinair overleg  (MDO).  
De regiebehandelaar bespreekt de bevindingen van de intake met de cliënt, inclusief een 
behandelvoorstel (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform). Het behandelvoorstel wordt bij 
akkoord door cliënt en regiebehandelaar gezamenlijk ondertekend. 
 
15. Behandeling 
De regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de 
medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. 
De regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. 
Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering. 
De regiebehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling 
betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling 
van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling 
van de cliënt en passen binnen het vastgestelde behandelplan. 
De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt over het beloop van de 
behandeling in relatie tot het behandelplan. 
De regiebehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de cliënt en stelt 
indien nodig het behandelplan bij. De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling 
conform de DBC-spelregels. 
 
Voortgangsevaluatie 
Voortgang van behandelingen worden minimaal eens per half jaar geëvalueerd aan de hand van het 
behandelplan, waarbij de regiebehandelaar verantwoordelijk blijft voor het monitoren van de voortgang. 
Eveneens wordt cliënt eens per half jaar uitgenodigd deel te nemen aan een ROM-meting samenhangend 
met de behandelevaluatie. De uitkomst van de ROM- meting wordt meegenomen in de 
behandelevaluatie. 
 
Behandelevaluatie 
De behandelevaluatie vindt minimaal eens per half jaar plaats en kan, mits noodzakelijk ingeschat, op 
initiatief van de regiebehandelaar dan wel directeur plaatsvinden. Eveneens kan de cliënt een 
behandelevaluatie aanvragen met de betreffende mede- of regiebehandelaar. 
 
Tevredenheidsmeting 
De tevredenheid van cliënten wordt binnen GGZ Hoflanden mondeling en via de CQI-vragenlijst gemeten. 
De tevredenheid is te allen tijde bespreekbaar op initiatief van cliënt. Wanneer cliënt aangeeft bezwaren 
te hebben met betrekking tot de gang van zaken tijdens de behandeling, dan nemen de directeur en de 
regiebehandelaar deze in overweging en komen met een binnen de mogelijkheden van de instelling 
passend advies/voorstel. 
De CQI-vragenlijst wordt ten minste aan het einde van een afgeronde behandeling aangeboden. 
 
 
 



 
16. Afsluiting/nazorg 
De cliënt wordt tijdig betrokken bij de overweging om de behandeling af te sluiten. Er wordt samen met 
de cliënt gekeken of de doelen uit het behandelplan bereikt zijn. Tevens wordt het effect van de 
behandeling gemeten met behulp van een ROM vragenlijst.  
 
Met toestemming van cliënt wordt er schriftelijk (bij voorkeur via ZorgDomein) aan de verwijzer 
gerapporteerd over het beloop van het behandeltraject. In deze eindrapportage komen minimaal aan de 
orde: het beloop van de behandeling, de effectiviteit van de verschillende interventies en het resultaat 
van de behandeling. Eveneens worden er adviezen opgenomen om terugval te voorkomen, evenals 
adviezen betreffende eventuele vervolgondersteuning c.q. -behandeling. 
Mits met toestemming van cliënt wordt op eenzelfde wijze overgedragen aan een eventuele 
vervolgbehandelaar. 
 
Wanneer cliënt bezwaar maakt tegen het informeren van de verwijzer wordt in eerste instantie in een 
gesprek met cliënt nagegaan wat de reden voor cliënt is voor deze bezwaren en vindt er overleg plaats. 
Voor GGZ Hoflanden heeft het primair de voorkeur verslag uit te kunnen brengen over de behandeling, 
tenzij cliënt zich beroept op het beroepsgeheim vanwege voor hem zwaarwegende redenen. In het laatste 
geval zijn wij genoodzaakt de wensen van cliënt te respecteren, geen verslag te doen van de behandeling 
en ons te onthouden van verdere adviezen omtrent vervolgbehandeling/terugvalpreventie. 
In het geval van een crisis na beëindiging van de behandeling is de cliënt in eerste instantie aangewezen 
contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost, waarna er eventueel vanuit daar een 
doorverwijzing plaatsvindt naar de crisisdienst. 

Wanneer er sprake is van een terugval kan cliënt zich, mits in bezit van een verwijsbrief van de huisarts, 
opnieuw aanmelden voor behandeling. GGZ Hoflanden spant zich in dat geval in om zo snel als mogelijk 
een afspraak te plannen voor een gesprek met een regiebehandelaar. 

IV. Ondertekening 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, dat ik handel conform 

het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb opgesteld. 

Plaats : Delft 
Datum : 5 januari 2019 
 
Is ondertekend: J.W.M. Stappers, bestuurder-directeur  


