
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: De Praktijk IJmond
Hoofd postadres straat en huisnummer: Koninginneweg 31
Hoofd postadres postcode en plaats: 2012GJ Haarlem
Website: www.depraktijk-ijmond.nl
KvK nummer: 34384467
AGB-code 1: 22220706

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Annemiek van den Dool
E-mailadres: a.vd.dool@depraktijk-ijmond.nl
Tweede e-mailadres: info@depraktijk-ijmond.nl
Telefoonnummer: 023-2052076

3. Onze locaties vindt u hier
Link: https://www.depraktijk-ijmond.nl/contact

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.:
De Praktijk IJmond is een kleinschalige en regiogerichte praktijk voor psychiatrie en psychotherapie,
gericht op diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychiatrische klachten en
stoornissen. We bieden gespecialiseerde GGZ aan jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen.

We hechten aan een persoonlijke benadering waarbij de cliënt en de hulpvraag centraal staan. Er
wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed
gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren.

In de behandeling wordt zo mogelijk altijd het systeem, het gezin, partner en belangrijke anderen,
betrokken.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.depraktijk-ijmond.nl/werkwijze.html

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Slaapstoornissen



Persoonlijkheid
Eetstoornis

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

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

5. Beschrijving professioneel netwerk:
Er is een samenwerkingsovereenkomst met HZK Netwerk GGZ waarbij de meeste
huisartsenpraktijken in de regio Kennemerland aangesloten zijn. Er wordt consultatie aan POH-GGZ
en huisartsen geboden. Op een aantal huisartsenpraktijken gebeurt dit maandelijks op vaste dagen
en tijden. Daarnaast begeleiding van POH-GGZ en incidenteel scholing aan de groep POH-GGZ

De Velse GGZ
Zadelmakerstraat 28, 1e etage 1991 JE Velserbroek
Telefoon secretariaat 023-7434916
website: https://develse-ggz.nl/

Deelname aan en samenwerking met 2 intervisiegroepen van (deels) vrijgevestigde psychiaters

Intervisiegroep Schuilkelder
Marie-José van Hoof
Jan Willem de Vos
Michiel Swinkels
Saskia Penning

Intervisiegroep
Sabine Bosma
Marianne Bergh
Flip Kolthoff
Jean-François Ridders
Loes Molenaar
Elmar Fletterman

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. De Praktijk IJmond heeft aanbod in:
de gespecialiseerde-ggz:
Psychiater
GZ-psycholoog

6b. De Praktijk IJmond heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:



Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
Psychiater

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
Psychiater
GZ-psycholoog
Categorie C Indicerend regiebehandelaar:
Psychiater

Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:
Psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
De Praktijk IJmond 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)):
HKZ Huisartsen Zuid Kennemerland e.o.
Netwerk GGZ
Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL Velserbroek
telefoon: 06-20943967
website: https://huisartsenzuidkennemerland.nl/
email: info@hczk.nl

De Velse GGZ
J.B.C. Mertens, psychiater – psychotherapeut
Zadelmakerstraat 28, 1e etage 1991 JE Velserbroek
Telefoon secretariaat 023-7434916
website: https://develse-ggz.nl/

Diverse praktijken en vrijgevestigde GGZ hulpverleners in de regio

mevr A. Prinsen Geerligs, GZ-psycholoog
https://www.psychologengroep.nl/
Gezondheidscentrum de Koningin
Koninginneweg 31
2012 GJ Haarlem
023 5517695

Psychotherapiepraktijk Jiska de Bruin
mevr. J. de Bruin, psychotherapeut/GZ-psycholoog
mevr. A. Frijdal, pschotherapeut
https://jiskadebruin.nl/
Gezondheidscentrum de Koningin
Koninginneweg 31
2012 GJ, Haarlem
06 36153839
welkom@jiskadebruin.nl



Praktijk Het Fort
mevr N.A. van der Plaat,
Fort Penningsveer, ruimte nr 9
Penningsveer 2 Haarlemmerliede
info@praktijkhetfort.nl
06-55025358

Mevr S. Penning, psychiater
Gezondheidscentrum de Koningin
Koninginneweg 31
2012 GJ, Haarlem

II. Organisatie van de zorg
8. Lerend netwerk
De Praktijk IJmond 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.
De Praktijk IJmond vormt een lerend netwerk met Praktijk Psycholoog in Hoofddorp
Wijkermeerstraat 7, 2131 HB Hoofddorp
patrick@psycholooginhoofddorp.nl
023 - 205 2642

Patrick van der Hilst, psycholoog
Monique van der Hilst, hypnotherapeut
Laura Rep, psycholoog
Jeff Kamerman, psycholoog
Karolina Drakovac, gz-psycholoog
Robin Glerm, psychotherapeut
Annemiek van den Dool, psychiater
Marthe Sernee, GZ-psycholoog / somnoloog

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

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Zorgverleners moeten voldoen aan de geldende normen van hun beroepsgroep en voldoen aan de
eisen voor herregistratie. Jaarlijks wordt dit bij het functioneringsgesprek besproken en
gecontroleerd. Er wordt een scholingsplan opgesteld om kennis en ontwikkelingen binnen het
vakgebied up-to-date te houden en nieuwe opleidingen/cursussen te volgen, passend binnen het
interessegebied van de zorgverlener en ontwikkelingen en behandelaanbod in de praktijk.

Bij aanname van nieuwe zorgverleners wordt gecontroleerd op de actuele registraties en
(tuchtrechterlijke) klachten

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Er wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten.
Alle clienten worden na de intake door de psychiater gezien voor psychiatrisch onderzoek, in bijzijn
van de behandelaar die de intake heeft gedaan. Bij het psychiatrisch onderzoek wordt de diagnose
gesteld en behandelbeleid bepaald. Dit wordt uitgewerkt in het behandelplan en besproken in het
multidisciplinair overleg (MDO)



Bij het wekelijkse MDO wordt het zorginhoudelijk beleid besproken en gecontroleerd bij het
opstellen van het behandelplan, en bij het bespreken van behandelevaluaties.
Daarbij worden alle cliënten die medicatie gebruiken minimaal eenmaal per jaar door de psychiater
gezien en wordt de behandeling inhoudelijk besproken en gecontroleerd op het volgen van de
multidisciplinaire richtlijnen

Het behandelinhoudelijk functioneren van de zorgverleners wordt standaard besproken tijdens het
jaarlijkse functioneringsgesprek

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Zorgverleners volgen allemaal een individueel scholingsplan waarbij rekening gehouden wordt met
de eisen van de beroepsgroep en herregistratie
Zorgverleners volgen allemaal buiten de praktijk om intervisie binnen hun eigen beroepsgroep.
Binnen de praktijk is er wekelijks intervisie met casuïstiekbespreking

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 De Praktijk IJmond 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):
Er is wekelijks op maandag van 11.00 tot 12.30 uur MDO waarbij alle behandelaren aanwezig zijn.
Cliënten worden minimaal één keer per jaar geëvalueerd, doorgaans 2 tot 3 keer per jaar en van alle
besproken cliënten wordt verslaglegging gedaan in het EPD
Tevens wordt en er dan een tussentijdse brief (Evaluatie Behandelplan) naar de huisarts gestuurd

10c. De Praktijk IJmond hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
De Praktijk IJmond levert specialistische GGZ zorg. In principe worden cliënten na afsluiten van de
behandeling terug verwezen naar de huisarts.
Indien een cliënt na afname van klachten, langdurige ondersteuning en begeleiding nodig heeft,
wordt doorverwezen naar de Basis GGZ of een specifieke instelling die aansluit bij de (chronische)
hulpvraag en problematiek van de client

10d. Binnen De Praktijk IJmond geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Indien er een verschil van inzicht ontstaat tussen de bij een zorgproces betrokken zorgverleners, is de
psychiater degene die de beslissing neemt en het behandelbeleid bepaalt. Hiervoor kan een nieuw
psychiatrisch onderzoek voor afgesproken worden waarbij zowel de betrokken zorgverleners en
client met eventueel systeem kunnen meedenken.

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: https://www.depraktijk-ijmond.nl/assets/klachtenreglement_v1.0.docx

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

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://depraktijk-ijmond.nl/praktische-
info#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):
Cliënt meldt zich telefonisch of per email aan bij De Praktijk IJmond.
De contactgegevens voor aanmelding staan op de website: www.depraktijk-ijmond.nl
Op de website staat ook informatie over de werkwijze, het behandelaanbod, praktische informatie
en de behandelaren en hun specialisaties. Alle behandelaren zijn wettelijk bevoegde therapeuten en
staan geregistreerd in het BIG-register.

Na aanmelding neemt de secretaresse contact op met de client voor de NAW- gegevens,
zorgverzekering en uitleg over de werkwijze. De secretaresse controleert of de client in het bezit is
van een geldige verwijsbrief en maakt een afspraak voor een telefonische pre-intake.

Een van de behandelaren belt dan voor een (korte) screening. De reden van aanmelding, de
hulpvraag en de belangrijkste klachten worden geïnventariseerd en er wordt gekeken of wij binnen
de praktijk passende zorg aan de cliënt kunnen bieden. Indien nodig wordt dit in het aanmeldoverleg
in het behandelteam besproken.
Indien we een client geen passende hulp kunnen bieden, wordt de client teruggebeld door de
behandelaar met een ander verwijsadvies. Dit wordt ook teruggekoppeld aan de verwijzer.

Als dat wel het geval is, wordt de cliënt uitgenodigd voor de intakeprocedure.
Deze bestaat uit twee intakegesprekken, een psychiatrisch onderzoek, vaak aansluitend aan het
tweede intakegesprek en een adviesgesprek.
De secretaresse maakt hiervoor afspraken met de cliënt.

De cliënt ontvangt een mail ter bevestiging van de intake afspraken en met de volgende informatie.
• Bijlagen bij de uitnodigingsbrief:



- De huisregels van de praktijk
- Algemene voorwaarden
- Uitnodiging voor de ROM vragenlijsten via Embloom

• Bij het eerste gesprek dient de cliënt mee te nemen:
- De verwijsbrief van de huisarts of een medisch specialist
- Het pasje van de zorgverzekering
- Een geldig identiteitsbewijs

14b. Binnen De Praktijk IJmond 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)
De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken, een psychiatrisch onderzoek, vaak
aansluitend aan het tweede intakegesprek en een adviesgesprek. Afspraken worden gemaakt door
de secretaresse.

In de intakefase is degene die de intake doet, de indicerend regiebehandelaar. Dat kan zowel de GZ-
psycholoog als de psychiater zijn, maar is vaker de GZ-psycholoog
De psychiater is coördinerend regiebehandelaar.
In categorie C is de psychiater ook indicerend regiebehandelaar.

In het eerste intakegesprek worden de hulpvraag, klachten en problemen, met beloop ,
onderhoudende factoren en levensomstandigheden, besproken. In het tweede intakegesprek kan
nader worden ingegaan op de levensloop en levensomstandigheden. Aan de cliënt wordt gevraagd
belangrijke anderen, zoals partner of familie mee te nemen ter ondersteuning en om hun kijk op de
problemen toe te lichten.

Aansluitend vindt een psychiatrisch onderzoek plaats, in bijzijn van de intaker, om samen met de
cliënt tot een diagnose en een voorstel van behandeling te komen.
In het psychiatrisch onderzoek worden met de cliënt de belangrijkste klachten leidend tot een
(werk)diagnose en de verschillende mogelijkheden van behandeling besproken. De cliënt krijgt uitleg,
kan meedenken en zijn wensen inbrengen voor het behandelplan. Zo nodig vindt aanvullend
onderzoek plaats in de vorm van specifieke vragenlijsten, lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek.

Dit wordt samengevat in een behandelplan en besproken in het multidisciplinaire team.

In het adviesgesprek wordt dit met de cliënt besproken. Er wordt uitleg gegeven over de gestelde
diagnose en over de inhoud van de behandeling. Zo nodig kunnen nog kleine aanpassingen gedaan
worden. Als cliënt en behandelaar het over de inhoud van het behandelplan eens zijn, tekenen zij
beiden voor akkoord. De cliënt krijgt een kopie van het behandelplan en met zijn/haar instemming
wordt ook een kopie van het behandelplan naar de huisarts verstuurd.



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):
In het psychiatrisch onderzoek worden met de cliënt de belangrijkste klachten, leidend tot een
(werk)diagnose en de verschillende mogelijkheden van behandeling besproken. De cliënt krijgt uitleg,
kan meedenken en wensen inbrengen voor het behandelplan. De eerste opzet voor een
behandelplan wordt zo mogelijk al in het bijzijn van cliënt gemaakt.

Daarna worden alle bevindingen uit intake en psychiatrisch onderzoek besproken in het
multidisciplinaire overleg (MDO) en een definitief behandelplan opgesteld.

In het behandelplan staan
- Een beschrijvende diagnose, dat is een samenvatting van de klachten en problemen.
- De gestelde diagnose(n) volgens de DSM-V.
- De doelen van de behandeling en wanneer de behandeldoelen gerealiseerd zijn.
- De inhoud van de behandeling; de gekozen vorm van therapie en eventuele inzet van e-health of
medicatie
- De frequentie van de behandelcontacten en een inschatting hoe lang de behandeling zal duren.
- De indicerend behandelaar en zijn/haar taken en betrokkenheid in de behandeling
- De coördinerend behandelaar zijn/haar taken en betrokkenheid in de behandeling
- Het volgende evaluatiemoment.

In het adviesgesprek wordt dit met de cliënt besproken. Er wordt uitleg gegeven over de gestelde
diagnose en over de inhoud van de behandeling. Zo nodig kunnen nog kleine aanpassingen gedaan
worden. Als cliënt en behandelaar het over de inhoud van het behandelplan eens zijn, tekenen zij
beiden voor akkoord. De cliënt krijgt een kopie van het behandelplan en met zijn/haar instemming
wordt ook een kopie van het behandelplan naar de huisarts verstuurd.

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 coördinerend regiebehandelaar is eerste aanspreekpunt voor zowel client als
(mede)behandelaren binnen en buiten het directe behandelteam. Hij/zij is verantwoordelijk voor
goede afstemming van het zorgaanbod en samenwerking en overleg tussen de betrokken
zorgverleners.
Indien nodig werkt de coördinerend regiebehandelaar het behandelplan om meer gedetailleerd
niveau uit. Daarnaast reflecteert hij regelmatig samen met de cliënt, en bij ingrijpende veranderingen
ook met de indicerend regiebehandelaar, op de behandeling en begeleiding, stelt hij waar nodig het
behandelplan bij of beëindigt hij het behandelplan.



16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen De Praktijk IJmond als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van een behandeling wordt conform de gemaakte afspraken in het behandelplan
regelmatig geëvalueerd. Indien de coördinerend of indicerend regiebehandelaar en/of cliënt dit
nodig achten, kan ook tussentijds een extra evaluatiegesprek of psychiatrisch onderzoek
aangevraagd worden. Dit wordt vervolgens in het MDO besproken en zo nodig wordt het
behandelplan bijgesteld. ROM vragenlijsten en zo nodig aanvullende vragenlijsten worden bij alle
cliënten minimaal 2 maal per jaar afgenomen, op indicatie vaker. Dit wordt ook afgesproken en
besproken in het behandelplan en/of het MDO

16d. Binnen De Praktijk IJmond 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):
Op de afgesproken evaluatie momenten wordt de behandeling door de coördinerend en/of
indicerend regiebehandelaar met de cliënt en eventueel het betrokken systeem, besproken wat
betreft inhoud en effect en wensen/verwachtingen over het vervolg van de behandeling. Hiervoor
worden ook de ROM en andere vragenlijsten betrokken en zo nodig een nieuw psychiatrisch
onderzoek afgesproken indien een andere wending in behandeling nodig is. Dit wordt in het MDO
besproken en ook vastgelegd in het EPD

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen De Praktijk IJmond op de volgende
manier gemeten (wanneer, hoe):
de clienttevredenheidsvragenlijst CQI-GGZ-AMB-AKWA wordt eenmaal per jaar naar alle cliënten
toegezonden via Embloom en de individuele tevredenheid wordt besproken met de cliënt. De
algehele resultaten worden ook besproken in het werkoverleg van de Praktijk en in het kader van de
HKZ

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):
Procedure bij ontslag
Indien de regiebehandelaar en cliënt samen overeenstemmen dat de behandeling afgerond kan
worden, wordt er een ontslaggesprek gepland. In dit ontslaggesprek worden de resultaten van de
behandeling geëvalueerd en gekeken of de doelen uit het behandelplan behaald zijn. Hierbij wordt
ook gebruikt gemaakt van de ROM-metingen.
Er worden afspraken gemaakt over nazorg en terugval en de overdracht aan de huisarts van deze
nazorg en medicatie wordt besproken. De huisarts ontvangt in principe binnen 2 weken een
ontslagbrief met de gemaakte afspraken.

Als een cliënt bezwaar heeft tegen informeren van de huisarts, wordt met de cliënt besproken welke
informatie wél verstrekt mag worden aan de huisarts zoals een bericht van afsluiting en/of medicatie
overdracht zonder bijvoorbeeld inhoudelijke behandeldetails. Dan wordt er een beperkte brief
gestuurd, met inzien en akkoord van de cliënt.

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 kunnen buiten kantoortijden via de huisarts of huisartsenpost altijd contact opnemen in
geval van crisis.



Bij een terugval kan de cliënt met de Praktijk IJmond overleggen over de mogelijkheden en termijn
van een eventuele hervatting van behandeling.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van De Praktijk IJmond:
A.L. van den Dool

Plaats:
Haarlem

Datum:
23-06-2022

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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