
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: Centrum voor Schematherapie BV
Hoofd postadres straat en huisnummer: Hoge Prins Willemstraat 226 C
Hoofd postadres postcode en plaats: 2584HX Den Haag
Website: www.centrumvoorschematherapie.nl
KvK nummer: 81831234
AGB-code 1: 22221265

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Yvette Endert-Kilian
E-mailadres: yvette@centrumvoorschematherapie.nl
Tweede e-mailadres
Telefoonnummer: 0613034398

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.centrumvoorschematherapie.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling
en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke
problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de
behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Het Centrum voor Schematherapie is een innovatief expertisecentrum voor diagnostisch onderzoek
en schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.
We bieden schematherapie aan cliënten met een vastgestelde persoonlijkheidsstoornis en
comorbide psychische klachten. Eerdere klachtgerichte behandelingen hebben onvoldoende
resultaat opgeleverd, wat zichtbaar is in het terugkeren van klachten en het in stand blijven van
disfunctionele patronen. De cliënten lopen vast op verschillende levensgebieden en bovenal in de
interpersoonlijke relaties en emotieregulatie. De hoge behandelintensiteit door ehealth
behandelondersteuning en een combinatie van individuele en groepstherapie, maakt het mogelijk
dat cliënten in een kortere tijd een volledige schematherapie kunnen doorlopen en de wachttijd voor
nieuwe cliënten beperkt blijft.
Het Centrum voor Schematherapie biedt onder één dak een integrale aanpak voor onderzoek en
behandeling, waardoor in de behandeltrajecten ook comorbide klachten worden meegenomen
middels CGt, mindfulness, ACT, EMDR, systeemtherapie en vaktherapie.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Persoonlijkheid

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):



5. Beschrijving professioneel netwerk:
Het Centrum voor Schematherapie werkt nauw samen met diverse huisartsenpraktijken en POH GGz
in de regio Haaglanden e.o., GGz instellingen, psychologenpraktijken, algemeen ziekenhuizen.
Voor opname- en crisisfaciliteiten zijn grotere GGz instellingen in de regio de experts en verwijzen we
cliënten daarheen indien nodig.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. Centrum voor Schematherapie BV heeft aanbod in:
de gespecialiseerde-ggz:
In het Centrum voor Schematherapie kunnen GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch
psychologen de rol van regiebehandelaar vervullen.

6b. Centrum voor Schematherapie BV heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van
situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, psychiater
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, psychiater
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut
Categorie C Indicerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, psychiater
Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut

7. Structurele samenwerkingspartners
Centrum voor Schematherapie BV werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van
patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin
participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):
Het Centrum voor Schematherapie werkt ten behoeve van behandeling en onderzoek van cliënten en
hun naasten samen met collega GGz instellingen binnen de buiten de regio Haaglanden, zoals PsyQ,
GGz Delfland, Mentaal Beter, HSK, Trubendorffer, Fortagroep, Prospero en diverse
psychologenpraktijken in en om Den Haag. Daarnaast is er een goede samenwerking met
huisartsenpraktijken, POH GGz en algemeen ziekenhuizen binnen en buiten de regio.
Daarnaast is er een samenwerking met een vaste psychiater.
Praktijkwaarneming: Mariel Meewisse, Klinisch psycholoog (BIG 89913352825) en Psychotherapeut
(BIG 19913352816).

II. Organisatie van de zorg
8. Lerend netwerk
Centrum voor Schematherapie BV geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van
indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50
zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om
dit lerend netwerk mogelijk te maken.
Intern: regiebehandelarenoverleg, deskundigheidsbevordering en intervisie.
Extern (vermelding met toestemming):
- Jukka Korpi, GZ-psycholoog (BIG 19065660225) en Psychotherapeut (BIG 19065660216)



- Dinet Koopman, Klinisch psycholoog (BIG 89052131325) en Psychotherapeut (BIG 19052131316)
- Ilse de Groot, Klinisch psycholoog (BIG 39913836325) en Psychotherapeut (BIG 59913836316)
- Joke Bruins, Klinisch neuropsycholoog (BIG 79051468925)
- Akke Tiemersma, GZ-psycholoog (BIG 09919305425) en Psychotherapeut (BIG 29919305416)
- Mariel Meewisse, Klinisch psycholoog (BIG 89913352825) en Psychotherapeut (BIG 19913352816)

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Centrum voor Schematherapie BV ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Minimaal 50% van de behandelaren is BIG geregistreerd (GZ-psycholoog, psychotherapeut,
psychiater, klinisch psycholoog) en zou de rol van regiebehandelaar kunnen vervullen. Alle
behandelaren bij het Centrum voor Schematherapie hebben minimaal de basiscursussen
schematherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR afgerond.
Tijdens de sollicitatieprocedure wordt elke kandidaat beoordeeld op basis van diploma's, registraties,
vaardigheden, ervaring, motivatie, persoonlijkheid, geschiktheid voor onze cliëntengroep en
passendheid binnen het team. Er worden referenties opgevraagd bij één of meerdere werkgevers.
In ieders personeelsdossier worden standaard contracten, CV, NAW-gegevens, ID, diploma's,
registraties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgenomen. Het personeelsdossier wordt
voortdurend actueel gehouden, wat betekent dat er nieuwe VOG's worden aangevraagd na het
verstrijken van de wettelijke geldigheidstermijn en nieuw verworven diploma's of herregistraties
worden toegevoegd.
Er vindt een jaarlijkse cyclus plaats van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken voor alle
medewerkers.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Binnen het Centrum voor Schematherapie zijn de actuele en relevante kwaliteitsstandaarden,
zorgstandaarden en richtlijnen opgenomen in het zorgprogramma en de procesbeschrijvingen. Elke
behandelaar dient hiervan op de hoogte te zijn en conform deze documenten te werken. Elk jaar
worden deze documenten geactualiseerd naar de laatste stand van zaken in de wetenschapswereld.
Alle zorgverleners conformeren zich aan de wetgevingen, zorgstandaarden en richtlijnen die gelden
binnen de beroepsverenigingen en landelijk in de gezondheidszorg.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Er is een opleidingsbeleid dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld op basis van het jaarplan en
de uitkomsten van de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. Hierbij worden de behoeftes van de
organisatie en individuele medewerkers samengebracht.
Maandelijks vindt er zowel intervisie als deskundigheidsbevordering plaats voor alle behandelaren.
Behandelaren ontvangen structureel werkbegeleiding van regiebehandelaren.
In de toekomst zal het Centrum voor Schematherapie zich ook positioneren als een
opleidingsinstituut voor de Vereniging voor Schematherapie (VSt), de Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve therapieën (VGCt) en BIG-opleidingen, waarbij zowel interne als externe collega's kunnen
deelnemen aan de opleidingen.

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

10b. Binnen Centrum voor Schematherapie BV is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-
uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere
betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van
de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Alle cliëntcontacten en overlegcontacten worden gerapporteerd in het dossier van de cliënt, zodat
elke behandelaar altijd op de hoogte is van het verloop van en besluiten binnen het behandelproces.



Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn
(inclusief een specialist in de vorm van een klinisch psycholoog of psychiater) en de kwaliteit van de
individuele zorg wordt geborgd. Daarnaast is er een regiebehandelarenoverleg om overstijgend de
kwaliteit van zorg te bewaken.

10c. Centrum voor Schematherapie BV hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen
van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Onze in- en exclusiecriteria en de individuele risicotaxatie zijn leidend voor het op- en afschalen naar
een volgend respectievelijk voorliggend echelon. Er kan tijdens multidisciplinaire overleggen besloten
worden tot op- of afschaling naar elders na goedkeuring van een indicerend regiebehandelaar. Dit
wordt door coördinerend regiebehandelaren gecommuniceerd met de verwijzer.
Indien een behandeltraject wordt afgerond bij het Centrum voor Schematherapie of als iemand
tijdens de intakefase andere zorg nodig blijkt te hebben dan het Centrum voor Schematherapie kan
bieden, dan geven wij altijd advies aan de cliënt en de verwijzer over een passende
(vervolg)behandelplek.

10d. Binnen Centrum voor Schematherapie BV geldt bij verschil van inzicht tussen bij een
zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Er is een duidelijke beschrijving van de hiërarchie van de verschillende disciplines en de bijbehorende
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is leidend in geval van een verschil van inzicht
tussen betrokken behandelaren. Indien de regiebehandelaar en medebehandelaren niet tot een
gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen, zal uiteindelijk de directeur een beargumenteerd
eindbesluit nemen na gesprek met alle betrokken behandelaren.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

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

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

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding



Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het
onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
https://www.centrumvoorschematherapie.nl/wachttijd/

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding kan via ZorgDomein of via de website
www.centrumvoorschematherapie.nl/aanmeldingen.
Triagisten ontvangen de aanmeldingen en voeren de telefonische screening uit. Voorafgaand aan de
intake ontvangt de cliënt vragenlijsten om in te vullen (ROM-vragenlijsten, Voorbereiden Intake en
indien nodig de SCID-5-PV).
De intake bestaat uit meerdere onderdelen: het eerste intakegesprek wordt gevoerd met een
behandelaar, het psychiatrisch onderzoek (tweede intakegesprek) wordt uitgevoerd door de
specialist en indien nodig wordt er een persoonlijkheidsinterview afgenomen door een behandelaar
(als er niet aantoonbaar eerder een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld).
In de aanmeldfase verlopen de schriftelijke contacten per beveiligde mail, vanaf de intakefase via een
beveiligd platform voor videobellen en het uitwisselen van berichten en documenten.

14b. Binnen Centrum voor Schematherapie BV wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een
andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien
mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag
van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling 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 indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand
(afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend
regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
Bij het Centrum voor Schematherapie is tijdens de de diagnostiekfase een specialist de
regiebehandelaar. De specialist bespreekt tijdens het psychiatrisch onderzoek in de intakefase de
diagnosen met de cliënt en stelt de diagnosen vast in het dossier tijdens het intake-multidisciplinair
overleg. Ook stelt de specialist een beschrijvende diagnose op en verricht risicotaxatie. Al deze
gegevens (diagnosen, beschrijvende diagnose, risicotaxatie) worden opgenomen in het behandelplan
en de huisartsbrief Start behandeling.
Tijdens het intake-multidisciplinaire overleg worden regiebehandelaren, behandelaar en
medebehandelaren toegewezen aan de cliënt op basis van beschikbaarheid van cliënt en
behandelaren, complexiteit van de problematiek, expertise en eventuele wensen van de cliënt.

16. Behandeling en begeleiding
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Het behandelplan wordt samen met de cliënt opgesteld, waarbij de cliënt vooraf wordt gevraagd een
eHEalth module in te vullen over de eigen veranderwensen. Behandeldoelen worden zo SMART als
mogelijk geformuleerd samen met de cliënt.
De behandelaar zorgt dat het concept-behandelplan in een multidisciplinair overleg wordt
besproken, waarbij door het team wordt meegedacht over de relevantie, haalbaarheid en
formuleringen in het behandelplan vanuit ieders eigen expertise. Daarna bespreekt de behandelaar
voorgestelde suggesties en veranderingen met de cliënt en past het behandelplan samen met de



cliënt aan. In de rapportage wordt genoteerd dat een cliënt het eens is met het behandelplan,
waarna de cliënt via het cliëntenportaal het behandelplan tot zijn beschikking krijgt.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend
regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
medebehandelaars):
De behandelaar is de uitvoerder met wie de cliënt samen het behandeltraject doorloopt. De
behandelaar zorgt dat de coördinerend regiebehandelaar altijd op de hoogte is van alle (dreigende)
belangrijke veranderingen of “afwijkingen" m.b.t. het behandeltraject en diagnosen, evenals alle
(dreigende) veranderingen in de risicotaxatie. De coördinerend regiebehandelaar is aanwezig bij
behandelplanevaluaties met de cliënt en draagt zorg voor de contacten met het professionele
netwerk om de cliënt heen.
De indicerend regiebehandelaar is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het behandeltraject en
monitort de voortgang van de behandeling in multidisciplinaire overleggen, in structurele overleggen
met de (coördinerend regie)behandelaar. In geval van een (dreigende) toename in de risico's zal de
indicerend regiebehandelaar ook inspringen met gesprekken voor een nieuwe risicotaxatie.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Centrum voor Schematherapie BV als volgt
gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elke 4 maanden wordt het behandelplan geëvalueerd. Dit gebeurt zowel in gesprekken met de cliënt
volgens een Evaluatieformulier als in een multidisciplinair overleg.
Het Centrum voor Schematherapie werkt met de volgende ROM-vragenlijsten: de MANSA-16 (begin
en eind van de behandeling) en de OQ-45 (begin, eind en bij elke evaluatie van de behandeling).
Verder wordt aan het begin van een behandeltraject in elk geval de SMI afgenomen en bij voorkeur
wordt die ook aan het eind van een behandeltraject afgenomen om verandering in modi zichtbaar te
maken voor cliënten. Daarnaast wordt in de intakefase door de indicerend regiebehandelaar de
zorgvraagtypering vastgesteld middels de Honos+ en wordt dit na 6-12 maanden herhaald,
afhankelijk van de zorgvraagtypering.

16d. Binnen Centrum voor Schematherapie BV reflecteert de coördinerend 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):
Zowel de behandelaar als de coördinerend regiebehandelaar evalueert samen met de cliënt en bij
voorkeur worden ook naasten daarbij betrokken. Indien mogelijk vindt een dergelijk
evaluatiegesprek plaats met de behandelaar en coördinerend regiebehandelaar tegelijk. Evaluatie
van het behandelplan vindt elke 4 maanden plaats.
In de evaluatie wordt stilgestaan bij het verloop van de behandeling, zowel volgens de cliënt als
volgens het behandelteam; het verloop van de behandeldoelen; eventuele aanpassingen of nieuw op
te stellen behandeldoelen; cliënttevredenheid in eigen woorden van de cliënt en de voortgang zoals
zichtbaar in de grafieken/tabellen van de ROM-vragenlijsten.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Centrum voor Schematherapie BV op
de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Bij elke evaluatie van het behandelplan wordt de cliënt gevraagd in het evaluatieformulier iets te
zeggen in eigen woorden over de cliënttevredenheid.
Aan het eind van de behandeling wordt de CQi-ambulant afgenomen, een gestandaardiseerde
vragenlijst om de cliënttevredenheid te meten in de curatieve GGz.
Tevens kunnen cliënten een reactie achterlaten op de website van Zorgkaart Nederland.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding 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):



Behandeltrajecten kunnen om verschillende redenen worden afgesloten:
- Als de behandeldoelen zijn bereikt en/of wanneer beide partijen overeenstemming bereiken over
de afsluiting van de behandeling.
- Als de cliënt eenzijdig besluit de behandeling te beëindigen
- Als de regiebehandelaar besluit de behandeling te beëindigen omdat het Centrum voor
Schematerapie niet de geïndiceerde behandeling kan bieden of als de behandeling op- of afgeschaald
moet worden naar een beter passende behandelplek.

Indien de cliënt toestemming geeft om met de verwijzer te mogen communiceren, dan worden
mogelijke vervolgstappen middels een brief aan de verwijzer gecommuniceerd.
Als er geen toestemming hiervoor is, wordt de brief wel opgesteld en in het dossier gezet, maar niet
verstuurd naar de verwijzer. We proberen eerst de toestemming alsnog te krijgen van de cliënt, al is
het maar specifiek voor de betreffende brief, door het belang van de communicatie met de verwijzer
nader uit te leggen. Ook gaan we na of we wel toestemming zouden krijgen voor het versturen van
de brief naar de huisarts (als die niet de verwijzer was) of naar een andere betrokken hulpverlener
(als dat niet de verwijzer was).
Indien er geen toestemming wordt verleent voor enig delen van de informatie, dan zal worden
uitgelegd dat de cliënt de brief zelf kan uploaden uit het cliëntportaal en kan besluiten de brief wel of
niet te overhandigen aan enige vervolgbehandelaar.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
Cliënten die na afsluiting van de behandeling een terugval hebben, kunnen contact opnemen met
hun huisarts. De huisarts kan in overleg met het management van het Centrum voor Schematherapie
eventueel snel een heraanmelding realiseren.
In geval van een crisis kan de cliënt zich in samenspraak met de huisarts bij de crisisdienst
aanmelden.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Centrum voor Schematherapie BV:
Y.M. Endert-Kilian

Plaats:
Den Haag

Datum:
07-06-2022

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

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);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.
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