
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling
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: Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde
Hoofd postadres straat en huisnummer: Statedijk 1
Hoofd postadres postcode en plaats: 1721PK Broek op Langedijk
Website: http://www.esdege-reigersdaal.nl/
KvK nummer: 41238099
AGB-code(s): 30-300977

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Miriam Traudes
E-mailadres: miriam.traudes@esdege-reigersdaal.nl
Telefoonnummer: 0226332000

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.derotonde-expertisecentrum-VG-GGZ.nl

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
de Rotonde biedt generalistische basis GGZ zorg en specialistische GGZ: Zij biedt consultatie,
ambulante behandeling, crisisinterventie en klinische behandeling aan mensen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek. Er is een structurele
samenwerking met GGZ NHN,Meldpunt Acute Zorg ( regionale crisisregeling VG-zorg), VICINO.

5. Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Esdege-Reigersdaal afdeling de
Rotonde terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige
zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant
met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Clienten met een verstandelijke beperking èn lichte tot matige,niet complexe psychische stoornissen,
binnen de diagnose categorieën: pervasieve ontwikkelingsstoornis, AD(H)D, overige stoornissen in
kindertijd, schizofrenie/psychotische stoornis, aan alcohol/andere middelen gebonden
stoornis,bipolaire en andere stemmingsstoornissen, angststoornis, depressie, somatoforme stoornis,
persoonlijkheidsstoornis. zorgvormen: ambulante zorg: diagnostiek psychologisch onderzoek EMDR
cognitieve gedragstherapie (CGT) systeemtherapie psychotherapie consultatie regiebehandelaar:
klinische psycholoog, Gz-psycholoog , psychotherapeut, verpleegkundig specialist

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Esdege-Reigersdaal afdeling de
Rotonde terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige



zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant
met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
cliënten met een verstandelijke beperking met complexe en/of risicovolle stoornissen in de diagnose
categorieën: pervasieve ontwikkelingsstoornis, AD(H)D, overige stoornissen in kindertijd,
schizofrenie/psychotische stoornis, aan alcohol/andere middelen gebonden stoornis,bipolaire en
andere stemmingsstoornissen, angststoornis, depressie, somatoforme stoornis,
persoonlijkheidsstoornis. zorgvormen: consultatie medisch/psychiatrische diagnostiek
psychodiagnostiek ambulante psychiatrische thuiszorg psychologische behandelingen individueel en
in groep farmacotherapie psychothetrapie non-verbale vaktherapeutische behandelingen
regiebehandelaar: psychiater, klinische psycholoog, psychotherapeut, Gz-psycholoog, verpleegkundig
specialist.

Klinische zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
cliënten met een verstandelijke beperking en com;exe en\of riscicovolle problemen binnen de
diagnose categorieën: pervasieve ontwikkelingsstoornis, AD(H)D, overige stoornissen in kindertijd,
schizofrenie/psychotische stoornis, aan alcohol/andere middelen gebonden stoornis,bipolaire en
andere stemmingsstoornissen, angststoornis, depressie, somatoforme stoornis,
persoonlijkheidsstoornis. zorgvormen: verblijf gecombineerd met: medisch/psychiatrische
diagnostiek psychodiagnostiek psychologische behandelingen individueel en in groep
farmacotherapie psychotherapie non-verbale vaktherapeutische behandelingen regiebehandelaar:
psychiater, klinisch-psycholoog, In overleg met de klinisch werkzame psychiater of klinisch
psycholoog kan besloten worden dat de ambulante regiebehandelaar ook gedurende de opname
regiebehandelaar blijft. Dit kan betrekking hebben op de psychotherapeut ,de Gz-psycholoog en
verpleegkundig specialist.

8. Structurele samenwerkingspartners
Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde werkt ten behoeve van de behandeling van
patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het
samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
GGZ Noord Holland Noord: uitwisseling van expertise en menskracht ten behoeve van mensen met
een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. GGZ Noord-Holland-Noord Postbus 18
1850 BA Heiloo www.ggz-nhn.nl Vicino ketenzorg binnen de eerste lijn tbv betere zorg aan cliënten
met psychische en sociale problematiek participanten: huisartsen, ELP,GGZ, Kind&jeugd,
verslavingszorg, zorg voor verstandelijk beperkten en maatschappelijk werk Hertog Albrechtweg 5a
1823 DL Alkmaar www.vicinonhn.nl Meldpunt Acute Zorg Titanialaan 4 1702 AZ Heerhugowaard
regionale crisisregeling voor de sector verstandelijk gehandicapten zorg noord holland noord
participanten: esdege-reigersdaal Leekerweidegroep 's heerenloo Noord west Raphaelstichting de
Waerden Philadelphia GGZ NHN www.meldpuntacutezorg.nl

II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Bij aanstelling wordt de antecedenten van zorgverleners nagegaan (onder andere door een VOG op
te vragen). Getoetst wordt op opleiding en voor zover van toepassing op de aanwezigheid van een
registratie. Structureel wordt er de mogelijkheid tot intervisie en supervisie geboden. Deze intervisie
vindt zowel binnen de vakgroepen als multidisciplinair plaats. In het jaarlijkse persoonlijke
ontwikkelingsplan worden de ontwikkel doelen opgenomen met daaraan gerelateerd de opleiding



inspanningen van zowel de organisatie als de medewerker. Naast de individuele opleidingstrajecten
worden er in company trainingen aangeboden en gevolgd.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
De GGZ richtlijnen Trimbos-instituut zijn uitgangspunt voor de diagnostiek en behandeling. Bij het
doen van onderzoek naar evidence based behandelingen is doelgroep verstandelijk beperkten veelal
uitgesloten. De Richtlijnen zijn derhalve in veel gevallen niet zonder meer van toepassing. In de
praktijk wordt beargumenteerd van de richtlijnen afgeweken en wordt gebruik gemaakt van
zogenaamde practice-based behandelingen. De uitgangspunten mbt diagnostiek en behandeling zijn
vastgelegd in het zorgprogramma. Dit zorgprogramma wordt 1 x per twee jaar geëvalueerd en
bijgesteld.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Individueel wordt er jaarlijks een persoonlijke ontwikkelplan opgesteld waarin de medewerker
samen met de leidinggevende persoonlijke ontwikkeldoelen en scholingsactiviteiten opneemt.
Medewerkers nemen deel aan congressen, intervisie, supervisie, referaten, klinische lessen en
uitwisseling met organisaties die eveneens de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking
behandelen. Er wordt een bijdrage geleverd aan de evidence based behandeling van mensen met
een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen door het doen van wetenschappelijk
onderzoek.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:
Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de
Rotonde is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen
regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Het multidisciplinaire overleg vindt wekelijks plaats; deelnemers aan dit overleg zijn psychiater of
klinische psycholoog, gz-psycholoog, AVG arts, SPV of GGZ-agoog en vaktherapeut; van de
cliëntbespreking in het MDO wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt opgenomen in het
elektronische cliënt dossier.

10c. Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde hanteert de volgende procedure voor het op- en
afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
In de specialistische GGZ stemt de regie behandelaar de besluitvorming af met de cliënt en de andere
behandelaren in het multidisciplinaire team, waarin in ieder geval een psychiater of klinisch
psycholoog aanwezig is. Het besluit wordt vastgelegd en opgenomen in het ECD. In de generalistische
basis GGZ stemt de regie behandelaar af met de huisarts, die uiteindelijk het besluit neemt tot
doorverwijzing.

10d. Binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde geldt bij verschil van inzicht tussen bij een
zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
escalatieprocedure: In geval behandelaren en regiebehandelaar het oneens zijn over de behandeling
wordt de casus voorgelegd aan de verantwoordelijk manager. De verantwoordelijk manager
organiseert een overleg met betrokken regiebehandelaar, medebehandelaren en een consulterend
psychiater en gz-psycholoog niet betrokken bij de onderhavige casus en het betrokken team. In geval
dat van deze procedure gebruikt gemaakt moet worden, zal de verantwoordelijke manager er voor
zorg dragen dat ook de cliënt zijn stem kan laten horen, waarbij de cliënt zich kan laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon. In geval ook dan niet tot een besluit gekomen kan worden legt de manager
de casus voor aan de raad van bestuur die vervolgens een besluit neemt.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens



11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt 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 zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar:
Ja

11d. Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark
ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Klachten commissie Esdégé-Reigersdaal - Leekerweide
Contactgegevens: p/a Secretariaat Klachtencommissie cliënten Postbus 35 1720 AA Broek op
Langedijk

De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: http://www.esdege-
reigersdaal.nl/uploads/3/9/2/4/39244351/klachtenregeling_voor_clienten.pdf

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: VGN geschilleninstantie in oprichting
Contactgegevens

De geschillenregeling is hier te vinden:
Upload van uw geschillenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per
diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.derotonde-expertisecentrum-vg-ggz.nl

14. Aanmelding en intake
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De telefonische aanmelding wordt in ontvangst genomen door het cliënt bureau van de Rotonde. Het
cliëntbureau screent de aanmelding enerzijds op (het vermoeden van) de aanwezigheid van een
psychiatrische aandoening en anderzijds op (het vermoeden van) de aanwezigheid van een
verstandelijke beperking. Bij een positief antwoord op beide vragen wordt de cliënt op de wachtlijst
voor het intake gesprek geplaatst. Op basis van de dan beschikbare informatie wordt vastgesteld
door het cliëntbureau in overleg met de klinische psycholoog i.o. vastgesteld welke discipline het



intake gesprek het best kan voeren. De intaker is vervolgens aanspreekpunt in de periode tot
aanvang van de behandeling die zo kort mogelijk wordt gehouden. De cliënt wordt zowel schriftelijke
als mondeling geïnformeerd over de de volgende stappen in het behandel traject.

14b. Binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar
de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de
zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde 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 regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met
patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze
wel/niet zelf de diagnose stelt):
Door de verwijzer wordt in overleg met de cliënt een aanmeldformulier ingestuurd met daarin
beknopte informatie over de problematiek van de cliënten en het cognitieve niveau van
functioneren. Op basis van die informatie wordt door het cliëntbureau (in overleg met de daaraan
verbonden klinisch psycholoog i.o.) besloten welke deskundigheid nodig is voor het voeren van het
intakegesprek cq wie in de periode tot de start van het behandeltraject als regiebehandelaar kan
optreden. De intaker \ regiebehandelaar neemt telefonisch contact op met de cliënt voor het maken
van een afspraak. De intaker \ regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het voeren van het intake
gesprek \ de intake gesprekken waarin de problematiek van de cliënt wordt verkend, een
(voorlopige) diagnose wordt gesteld en met cliënt een (voorlopig) behandelplan wordt opgesteld in
voor de cliënt begrijpelijk taal. De cliënt wordt verteld dat hij\zij terecht kan bij de regiebehandelaar
bij tussentijdse vragen of diens waarnemer. In deze gesprekken komt ook de vraag naar de voorkeur
van de cliënt met betrekking tot de regie behandelaar aan de orde.

16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Het concept behandelplan, opgesteld in samenspraak met de cliënt, wordt besproken in het
multidisciplinair overleg. In dit overleg wordt vanuit de diverse disciplines input geleverd op het
concept behandelplan en worden afspraken gemaakt over de bijdrage die vanuit de diverse
disciplines aan de behandeling zullen worden geleverd. Ten aanzien van de invulling van het
regiebehandelaarschap wordt een voorstel geformuleerd dat samen met de overige resultaten van
het multidisciplinaire overleg besproken worden met de cliënt. Hierna wordt zowel het behandelplan
als de invulling van het regiebehandelaarschap definitief vastgesteld.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
Tijdens de behandeling draagt de regiebehandelaar zorg voor op en bijstelling van het behandelplan
in overleg met de cliënt en voor de uitvoering ervan. Hij weet zich overtuigd van de de bevoegdheid
en bekwaamheid van de overige bij de behandeling betrokken behandelaren. Hij \ zij draagt zorg
voor een goede samenwerking tussen en afstemming van de intern bij de uitvoering betrokken
behandelaren. Hij spant zich in om ook met extern betrokken behandelaren tot een goede
samenwerking en afstemming te komen. De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle
betrokken zorgverleners en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. De
regiebehandelaar zorgt voor een goede communicatie met cliënt en diens naasten over het beloop
van de behandeling en werkt binnen de toestemming zoals door de cliënt gegeven. De overige
betrokken behandelaren geven binnen het kader van het behandelplan zelfstandig uitvoering aan dat
deel van het behandelplan. de behandelaar is verantwoordelijk voor het eigen handelen, voorziet de
regie behandelaar regelmatig en op tijd van informatie zodat deze zijn verantwoordelijkheden kan
waarmaken en volgt de aanwijzing van de regiebehandelaar op voorzover deze verenigbaar zijn met



zijn eigen deskundig oordeel en meldt expliciet bij de regiebehandelaar wanneer hij geen gevolg
geeft aan diens aanwijzingen. Voor situaties waarin er sprake is van een duurzaam verschil van
inzicht kunnen betrokkenen een beroep doen op de escalatie procedure. Bij afsluiting van zijn deel
van de behandeling stelt hij de regiebehandelaar daarvan in kennis. De regiebehandelaar ziet er op
toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde als
volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt middels rapportages bijgehouden in het ECD. Monitoring
vindt plaats in de periodieke evaluaties met de cliënt, de overige bij de behandeling betrokken
behandelaren en eventueel het systeem. Ten behoeve van die evaluaties wordt gebruik gemaakt van
de rapportages uit het ecd en daar waar mogelijk voorafgaand en tijdens de behandeling ter
beantwoording aan de cliënt voorgelegde (ROM) vragenlijsten. Hierbij wordt rekening gehouden met
de cognitieve beperking van de cliënt.

16.d Binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde evalueert de 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):
De evaluatie data en criteria worden vastgesteld in het behandelplan en zijn afhankelijk van de
doelen die de cliënt wil bereiken en de acties die daarvoor ondernomen moeten worden. De
regiebehandelaar evalueert samen met de cliënt \ belangenbehartiger en betrekt hier de
medebehandelaren bij. Indien de behandeldoelen niet binnen de gestelde tijd bereikt worden en\of
de problematiek van de cliënt tussentijds wijzigt neemt de regiebehandelaar in overleg met de cliënt
en medebehandelaren het initiatief tot bijstelling van het behandelplan. Dit bijgestelde (concept)
behandelplan wordt besproken in het multidisciplinaire overleg, waarna dit plan in overleg met de
cliënt wordt vastgesteld.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Esdege-Reigersdaal afdeling de
Rotonde op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
De teveredenheid van cliënten wordt aan het einde van het behandeltraject gemeten met behulp
van (aan de cognitieve mogelijkheden van de cliënt aangepaste) vragenlijsten. Daarnaast worden er
periodiek spiegelbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten krijgt een a-selecte steekproef
van cliënten in een groepsbijeenkomst de gelegenheid hun tevredenheid met en op en
aanmerkingen bij het behandelproces te bespreken.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling 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):
Aan het einde van het behandelproces organiseert de regiebehandelaar een afsluitend gesprek met
de cliënt en diens naasten waarin besproken wordt: *de resultaten van de behandeling *de
informatie en het advies die aan de verwijzer en eventuele vervolgbehandelaar wordt teruggegeven.
Indien de cliënt bezwaar maakt tegen het informeren van de verwijzer of anderen dan wordt de
verwijzer daarvan op de hoogte gesteld. Hierbij worden de aanwijzingen zoals die worden gegeven in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens gevolgd.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Indien binnen een termijn van drie maanden na afsluiting van de behandeling de cliënt te maken
krijgt met een terugval dan kan de cliënt contact opnemen met de Rotonde en zal de behandeling zo
spoedig mogelijk hervat worden. In geval van crisis kan de cliënt te allen tijde contact opnemen met
de huisarts of huisartsenpost waarna doorverwijzing naar het meldpunt acute zorg of crisisdienst
GGZ kan plaatsvinden.



IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Esdege-Reigersdaal afdeling de Rotonde :
D. van Bruggen

Plaats:
Broek op Langedijk

Datum:
11-11-2016

Ik 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:
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);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.
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