
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling  
 
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische 
basisggz 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:     Psychologie la Croix  
Hoofd postadres straat en huisnummer:  Wg-plein 266  
Hoofd postadres postcode en plaats:   1054 SE Amsterdam  
Website:      www.psychologie-lacroix.nl  
KvK nummer: 63645955 AGB-codes:   22220786 

94057034  
 
2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt  
Naam:       K. la Croix  
E-mailadres:      info@psychologie-lacroix.nl   
Telefoonnummer:     06-25125044  
 
3. Onze locaties vindt u hier  
Link:       http://www.psychologie-lacroix.nl/?page_id=111   
 
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:  
Bij Psychologie la Croix worden psychologische behandelingen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 
gegeven. Er wordt gewerkt in een team van goed opgeleide psychologen. Daarbij heeft Psychologie la 
Croix (indien nodig) een nauwe samenwerking met de huisarts en een psychiater. Psychologie la 
Croix is een erkende instelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot 
psychotherapeut. Onlangs heeft Psychologie la Croix het visitatietraject van de Landelijke Vereniging 
voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) met goed gevolg afgerond. Daarnaast beschikt Psychologie la 
Croix over het Keurmerk Basis GGZ van Stichting KiBG en wordt gewerkt aan een HKZ-certificering.  
 
Psychologie la Croix biedt op dit moment zorg aan in zowel de generalistische basis-GGZ als de 
gespecialiseerde GGZ. Behandelvormen die worden aangeboden binnen Psychologie la Croix zijn:  

- Cognitieve gedragstherapie (cgt)  
- EMDR  
- Psychoanalytische psychotherapie  
- Systeemtherapie  
- Transference focused psychotherapy (TFP)  
- Schematherapie - Infant mental health (IMH)  
- Affectfobie therapie (AFT)  
- Groepstherapie  
- Interpersoonlijke therapie (IPT)  

 
Cliënt centraal:  
Psychologie la Croix richt de zorg zodanig in dat de cliënt in staat wordt gesteld zelf maximaal regie te 
voeren over de behandeling. Gezamenlijke besluitvorming door de cliënt en de professional over de 
behandeling is hierbij een essentiële voorwaarde.  
 



 
5. Psychologie la Croix heeft aanbod in:  
de generalistische basis-ggz  
de gespecialiseerde-ggz  
 
6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz  
Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Psychologie la Croix terecht en deze instelling 
biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:  
 
Ambulante zorg  
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:  
 
Ambulante zorg: ‘Zorg waarbij de cliënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverlener, 
zonder opname’  
 
De volgende beroepsgroepen kunnen in de ambulante zorg als regiebehandelaar optreden in de 
generalistische basis-GGZ:  

- Klinisch psycholoog  
- Psychotherapeut  
- GZ-psycholoog  

 
Klachten waarmee cliënten bij Psychologie La Croix terecht kunnen zijn onder andere: somberheid, 
overspanning, onverwerkte trauma’s, rouw, dwanggedachten en dwanghandelingen, 
relatieproblemen, angst- en spanningsklachten, onzekerheid, problemen in de omgang met anderen, 
impulscontroleproblemen, acceptatieproblemen en eenzaamheid.  
 
7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz  
Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Psychologie la Croix terecht en deze instelling 
biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende 
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:  
 
Ambulante zorg  
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:  
 
De volgende beroepsgroepen kunnen in de ambulante zorg als regiebehandelaar optreden in de 
gespecialiseerde GGZ:  

- Klinisch psycholoog  
- Psychiater  
- Psychotherapeut *  
- GZ-psycholoog **  

 
In de gespecialiseerde GGZ mogen klinisch psycholoog en psychiater altijd regiebehandelaar zijn. 
Verder moet de specifieke regiebehandelaar altijd deskundig op het gebied van de aangeboden 
behandeling en passend bij de doelgroep.  
 
* Bij vormen van psychotherapie binnen verschillende therapeutische referentiekaders.  
** Bij cliënten waar de primaire focus van de behandeling niet gericht is op biologische factoren of 
de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze stoornis geeft, maar meer 
op de psychologische factoren. Het gaat om cliënten met een stoornis die behandeld kunnen worden 



met grotendeels psychologische behandelmethoden waarbij geen sprake is van een spoedeisend 
karakter of de noodzaak tot opname.  
 
8. Structurele samenwerkingspartners  
Psychologie la Croix werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met de volgende 
partners:  
 
Psychologie la Croix werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met:  
 
Adviserend psychiaters:  
 
T. Timmer; Psychiater en psychoanalyticus i.o.  

- Bij: Praktijk T. Timmer en de Viersprong  
- Functie samenwerkingsverband: Adviserend psychiater  
- Adres:  

Wg-plein 450  
1054 SH Amsterdam  

- Telefoonnummer: 06-47084806  
- E-mailadres: info@praktijktimmer.nl  
- Website: www.nvpa.nl/lijstpsychoanalytici?fiel_praktijkprovincie_value=Noord-Holland  

 
G. Venderbos; Psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut  

- Bij: Vrijgevestigd Psychiater G. Venderbos  
- Functie samenwerkingsverband: Adviserend psychiater  
- Adres:  

Legmeerdijk 9  
1187 NR Amstelveen  

- Telefoonnummer: 06-42625058  
- E-mailadres: mail@psychiatervenderbos.nl  

 
Beleid:  
 
M. Edrisi; Klinisch psycholoog en psychoanalyticus, directeur van GGZ Integraal en hoofddocent 
behandeling GZ-opleidingen (RINO regio Leiden)  

- Bij: GGZ Integraal (voorheen GGZ Divers)  
- Functie samenwerkingsverband: Samenwerking op het gebied van beleid  
- Adres 1:  

Schuttersveld 9  
2316 XG Leiden  

- Adres 2:  
Schotersingel 155  
2023 AD Haarlem  

- Adres 3:  
Sterrenlaan 174 B  
2402 BC Alphen aan den Rijn  

- Telefoonnummer in Leiden en Alphen aan den Rijn: 071-7501610  
- Telefoonnummer in Haarlem: 023-2305820  
- E-mailadres: mohsenedrisi@hotmail.com  
- Website: https://ggzdivers.nl/contact-leiden/  

 
 



 
Dr. K. de Jong; Psycholoog bij Psychologie La Croix en universitair docent bij Universiteit Leiden  

- Functie samenwerkingsverband: K. de Jong ondersteunt in het verbeteren van kwaliteit van 
de behandeling a.d.h.v. ROM.  

- Adres:  
Wg-plein 266  
1054 SE Amsterdam  

- Telefoonnummer: 020-2330154  
- E-mailadres: k.dejong@psychologie-lacroix.nl 
- Website: http://www.psychologie-lacroix.nl/?tmq-portfolio=dr-kim-de-jong-4   

 
Verwijzers:  
 
Huisartsenpraktijk van Eijkeren en van Heusden  

- H. van Eijkeren; Huisarts  
- K. van Heusden; Huisarts  
- F. Strijers; Huisarts  
- S. Maaskant; Praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POHGGZ)  
- Functie samenwerkingsverband: Verwijzer  
- Adres:  

Jacob van Lennepkade 7  
1054 ZD Amsterdam  

- Telefoonnummer: 020-6182508  
- Website: https://huisartsenvaneijkerenvanheusden.praktijkinfo.nl/  

 
Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren  

- B. van Duijn; Huisarts  
- P. Elders; Huisarts  
- T. Touber; Huisarts  
- L. Haeck; Huisarts  
- Functie samenwerkingsverband: Verwijzer  
- Adres:  

Maasstraat 167  
1079 BG Amsterdam  

- Telefoonnummer: 020-5400188  
- E-mailadres: info@degroterivieren.amsterdam  
- Website: http://www.degroterivieren.info/nl/huisartsen  

 
Huisartsenpraktijk Kolthof & Morélis  

- Q. Morélis; Huisarts  
- M. Kolthof; Huisarts  
- Functie samenwerkingsverband: Verwijzer  
- Adres:  

Stadionweg 37 – I  
1077 RW Amsterdam  

- Telefoonnummer: 020-6795252  
- Website: https://kolthofmorelis.praktijkinfo.nl/  

 
  



J. Stinissen; Huisarts  
- Bij: Huisarts aan de Herengracht  
- Functie samenwerkingsverband: Verwijzer  
- Adres:  

Herengracht 278-B  
1016 BX Amsterdam  

- Telefoonnummer: 020-5247070  
- E-mailadres: info@hadh.nl  
- Website: https://www.hadh.nl/  

 
M. van Riessen; Psychotherapeut  

- Bij: Marieke van Riessen Psychotherapie  
- Functie samenwerkingsverband: Verwijzer  
- Adres:  

Wg-plein 273  
1054 SE Amsterdam  

- E-mailadres: mariekevanriessen@hotmail.com  
- Website: http://www.mariekevanriessen.nl/  

 
Opleidingen:  
 
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen  

- Bij: Radboud Universiteit Nijmegen, Opleidingsinstituut voor de GZ en de psychotherapie 
opleiding  

- Functie samenwerkingsverband: De therapeuten van Psychologie La Croix volgen aan dit 
opleidingsinstituut de BIG-opleidingen.  

- Adres:  
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen  
Toernooiveld 5  
6525 ED Nijmegen  

- Telefoonnummer: 024- 3612511  
- E-mailadres: rcsw@ru.nl  
- Website: www.rcsw.nl  

 
Stichting Opleiding Olympiaplein Amsterdam  

- M. van Veen; GZ-psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus  
- E. Teuwen; psychotherapeut en psychoanalytica i.o.  
- M. Nieuwenhuijs; GZ-psycholoog, psychotherapeut en psychoanalytica i.o.  
- J. van Mosel; GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus  
- Functie samenwerkingsverband: Mevrouw La Croix is plaats vervangend praktijkopleider 

voor de psychotherapie opleiding van de Stichting Olympiaplein Opleiding Amsterdam. 
- Adres:  

Olympiaplein 4  
1076 AB Amsterdam  

 
 

  



II. Organisatie van de zorg  
 
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen  
Psychologie la Croix ziet er als volgt op toe dat:  
 
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:  
De GZ-psychologen en psychologen krijgen werkbegeleiding en supervisie van een ervaren 
psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, die lid is van een specialistische vereniging of in 
opleiding is daartoe. Er wordt zorg gedragen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van 
de therapeuten, door opleidingsplaatsen aan te bieden tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, 
IMHspecialist, EMDR-therapeut, systeemtherapeut, cognitief gedragstherapeut en psychoanalytisch 
psychotherapeut. Er is intervisie, multidisciplinair overleg en er is consultatie mogelijk aan een 
psychiater. Daarnaast wordt leertherapie gezien als een belangrijke basis voor het de professionele 
ontwikkeling. Verder is dagelijks een klinisch psycholoog te consulteren voor complexe vragen.  
 
9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:  
Bij Psychologie la Croix wordt volgens zorgstandaarden en richtlijnen gewerkt, hetgeen wordt 
vastgesteld bij start van de behandeling in het multidisciplinair overleg. Indien wordt afgeweken van 
de richtlijn (bijvoorbeeld doordat er sprake is van complexe problematiek met comorbiditeit) wordt 
dit beargumenteerd.  
 
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:  
Er wordt zorg gedragen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de therapeuten, door 
een uitgebreid palet aan opleidingsplaatsen aan te bieden. De GZ-psychologen en basispsychologen 
krijgen werkbegeleiding en supervisie van een psychotherapeut of klinisch psycholoog. Afhankelijk 
van de opleiding die gevolgd wordt betreft dit supervisie met aandacht voor diagnostiek en/of 
supervisie met aandacht voor de behandeling. Verder volgen de behandelaren die niet in (BIG- 
)opleiding zijn regelmatig cursussen in richtlijnbehandelingen, zoals EMDR en KPSP. Daarnaast wordt 
van de therapeuten verwacht dat zij in leertherapie gaan indien zij gehinderd worden door bepaalde 
gevoelens die hen minder vrij maken de cliënt waar te nemen zoals die is. Er is intervisie, 
multidisciplinair overleg en er is consultatie mogelijk aan een psychiater. Daarnaast is dagelijks een 
klinisch psycholoog te consulteren. Psychologie la Croix werkt samen met Stichting Opleiding 
Olympiaplein Amsterdam. Mevrouw La Croix geeft les aan de BIG-opleidingen van het ‘Radboud 
Centrum Sociale Wetenschappen’ in Nijmegen.  
 
10. Samenwerking  
 
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd 
in het professioneel statuut:  
Upload van professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl  
 
10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert:  
Binnen Psychologie la Croix is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -
overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:  
Er vindt wekelijks een multidisciplinair overleg plaats waarin intakes worden besproken. Indien de 
regiebehandelaar niet dezelfde is als de uitvoerend behandelaar, zijn beide behandelaren hierbij 
aanwezig. Cliënten in de gespecialiseerde GGZ worden ongeveer één keer per half jaar besproken in 
het multidisciplinair overleg. Verslag van het multidisciplinair overleg wordt op een aparte plek in het 
dossier gedaan, waar alle evaluaties op overzichtelijke wijze achter elkaar komen te staan.  
 



10c. Psychologie la Croix hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de 
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:  
Na de intakebespreking wordt de cliënt besproken in de indicatievergadering. Indien de cliënt is 
verwezen voor generalistische basis-GGZ, maar toch sprake blijkt te zijn van complexe problematiek, 
wordt opgeschaald naar een volgend echelon. Indien de cliënt is aangemeld met een verwijzing voor 
de gespecialiseerde GGZ en na de intake blijkt sprake te zijn van lichtere problematiek, wordt dit in 
het multidisciplinair overleg vastgesteld en wordt afgeschaald naar de generalistische basis-GGZ.  
 
10d. Binnen Psychologie la Croix geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken 
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:  
Indien bij de behandeling meerdere hulpverleners betrokken zijn, coördineert de regiebehandelaar 
de afstemming tussen betrokken zorgverleners. Gezamenlijk zullen besluiten betreffende het 
behandelplan worden genomen. Binnen Psychologie la Croix wordt gewerkt volgens de visie dat alle 
professionele standpunten ten aanzien van de behandeling van de cliënt waardevol zijn en de 
behandeling kunnen dienen. Bij een verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling 
heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle 
betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier 
kan worden opgelost voorziet Psychologie la Croix in een escalatieprocedure waarvan zowel de 
regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken. 
De escalatieprocedure is terug te vinden in het professioneel statuut van Psychologie la Croix. De 
verwachting is dat met de visie van Psychologie la Croix deze escalatieprocedure niet snel nodig zal 
zijn.  
 
11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens  
 
11a. Ik vraag om toestemming van de 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 cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 
zorgverzekeraar:  
Ja  
 
11d. Psychologie la Croix levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op 
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:  
Ja  
 
12. Klachten en geschillenregeling  
 
12a. Cliënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij  
Naam: K. la Croix  
Contactgegevens: T: 06-25125044  
E: klachtmelding@psychologie-lacroix.nl   
 



De klachtenregeling is hier te vinden:  
Upload van klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl   
 
12b. Cliënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij  
Cliënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor 
de Gezondheidszorgpsychologie) of de LVVP (Landelijke Vereniging voor Psychologen & 
Psychotherapeuten). De geschillenregeling is te vinden als bijlage van huidig kwaliteitsstatuut. 
Contactgegevens:  
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-debehandelaar/  
http://www.nvgzp.nl/nvgzp-regelt-aansluiting-geschillencommissie-wkkgz/ 
 
De geschillenregeling is hier te vinden:  
Upload van geschillenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl   
 
 

III. Het behandelproces - het traject dat de cliënt in deze instelling 
doorloopt  
 
13. Wachttijd voor intake en behandeling  
Cliënten 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.  
http://www.psychologie-lacroix.nl/?page_id=214   
 
Upload van document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl  
 
14. Aanmelding en intake  
 
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:  
Aanmelding: 
De aanmeldprocedure is bij Psychologie la Croix als volgt geregeld: de cliënt meldt zich aan bij 
mevrouw La Croix (06-25125044). Mevrouw La Croix plant de intake in bij een van de behandelaren 
van Psychologie la Croix. Hierbij houdt mevrouw La Croix onder andere rekening met de behoefte en 
de klachten van de cliënt. Voorafgaand aan de intake wordt de cliënt telefonisch benaderd door een 
van de secretaresses om de inschrijving in het elektronisch patiëntendossier te voltooien. Wanneer 
intake of behandeling niet binnen de gestelde treeknormen kan aanvangen, stelt Psychologie la Croix 
de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen 
zorgverzekeraar. De cliënt wordt verzocht de verwijzing naar het eerste gesprek bij Psychologie la 
Croix mee te nemen. De verwijzing moet voldoen aan de daarvoor opgestelde veldnormen.  
 
Intake:  
Het eerste gesprek wordt het intakegesprek genoemd. De intake is een kennismaking tussen de 
therapeut en de cliënt. Tijdens dit gesprek worden klachten en symptomen geïnventariseerd, waarbij 
de levensloop wordt betrokken. Belangrijk hierbij is dat de cliënt zich in dit gesprek een indruk kan 
vormen over de therapeut en of hij/zij het gevoel heeft zich veilig te kunnen voelen. Tijdens dit 
eerste gesprek wordt nagegaan of een effectief en doelmatig aanbod geformuleerd kan worden dat 
aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt en met welke behandelvorm de 
cliënt het best behandeld kan worden. De behandelaar bij wie de intake plaatsvindt zal zoveel 
mogelijk de behandelaar zijn bij wie de cliënt in behandeling zal komen.  



 
Tijdens de intakefase wordt vastgelegd wie als regiebehandelaar fungeert. De cliënt wordt hiervan op 
de hoogte gesteld. Om een goede voortgang te bespoedigen, streeft Psychologie la Croix ernaar 
zoveel mogelijk de eigen behandelaar de regiebehandelaar te laten zijn. Regiebehandelaren zullen 
altijd op niveau van de behandeling ervaren en opgeleid zijn. Daarbij waarborgt Psychologie la Croix 
dat regiebehandelaren zijn opgenomen in het BIG-register. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd 
om gedurende het traject niet van uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar te wisselen.  
 
14b. Binnen Psychologie la Croix wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk 
met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt:  
Ja  
 
15. Diagnose  
 
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Psychologie la Croix is geregeld:  
In de intakefase wordt altijd een diagnose gesteld. Deze diagnose wordt meestal definitief gesteld 
door de psycholoog die u ook behandelt. Indien de regiebehandelaar een andere behandelaar is dan 
uw eigen behandelaar, heeft u in de intakefase een gesprek met hem of haar. De regiebehandelaar 
stelt de diagnose vast en evalueert periodiek met de behandelaar. Indien u het gevoel heeft dat het 
niet klikt met uw behandelaar of als u twijfels heeft over de diagnose, kunt u dit te allen tijde 
aangeven. Wij zullen dit dan serieus nemen en samen met u zoeken naar een oplossing. De 
regiebehandelaar stelt samen met de cliënt een behandelplan op.  
 
16. Behandeling  
 
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:  
De (regie)behandelaar stelt samen met de cliënt een behandelplan op. Om het behandelplan te 
optimaliseren wordt deze tevens besproken in het multidisciplinaire team. Het behandelplan bevat in 
ieder geval:  

1. De gestelde doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode, gebaseerd op de 
wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;  

2. De wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken;  
3. Wie voor de verschillende zorgonderdelen verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming 

plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners en de regiebehandelaar.  
 
De regiebehandelaar stelt het behandelplan vast, nadat instemming van de cliënt is verkregen op 
basis van het voorgestelde behandelplan.  
 
Een afschrift van het behandelplan wordt als brief naar de verwijzer verstuurd, indien daar 
toestemming voor is gegeven door de cliënt.  
 
Indien van toepassing, wordt in het behandelplan opgenomen op welke manier te handelen bij crisis 
en op welke manier voor waarneming tijdens afwezigheid van de regiebehandelaar wordt 
zorggedragen.  
 
Het behandelplan blijft gedurende de behandeling inzichtelijk voor de cliënt. De cliënt heeft te allen 
tijde recht op inzage en heeft recht op een kopie.  
 
16b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar:  
Indien meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt is het van 
belang dat een van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor de cliënt. Dit is 



de regiebehandelaar. Indien de zorg binnen het betreffende echelon door één zorgverlener wordt 
verleend, is deze per definitie ook de regiebehandelaar.  
 
De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de samenhang binnen het 
behandelproces. Daarnaast is hij voor zowel de cliënt als zijn naasten het aanspreekpunt. De 
regiebehandelaar is deskundig op het gebied van de aangeboden behandeling. Elke discipline komt in 
aanmerking om de functie van regiebehandelaar te vervullen, mits deze een – gegeven de aard van 
de zorgvraag en de setting waarin de zorg verleend wordt – relevante inhoudelijke deskundigheid 
bezit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

 Academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen is aan een 
systeem van accreditatie en her-accreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing 
(NLQF7);  

 BIGregistratie; * Relevante werkervaring;  
 Periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing.  

 
Taken en verantwoordelijkheden regiebehandelaar:  
In geval van interdisciplinaire dan wel multidisciplinaire behandeling geldt het volgende:  
 
De regiebehandelaar:  
* Zorgt ervoor dat in samenspraak met de cliënt een behandelplan wordt opgesteld en stelt deze 
vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt uitgevoerd en wordt bijgesteld indien omstandigheden 
daartoe aanleiding geven.  
* De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners 
die beroepshalve bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn – waaronder ook zijn eigen 
verrichtingen of activiteiten – op elkaar zijn afgestemd.  
 
Wanneer meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd bij de behandeling van de cliënt zijn betrokken, 
spant de regiebehandelaar zich in voor een goede samenwerking en afstemming, met toestemming 
van de cliënt.  
 
Vanwege het belang van continuïteit van zorg is een wisseling van regiebehandelaar in beginsel 
ongewenst. Een wisseling van regiebehandelaar gebeurt altijd in overleg met de cliënt en is mogelijk 
of wenselijk bijvoorbeeld in geval van:  

- Een nieuwe fase van de behandeling;  
- Een wijziging in het behandelplan, met als gevolg wijziging van de zorgverlener(s) of van het 

zwaartepunt in de behandeling;  
- Op verzoek van de cliënt (met redenen omkleed);  
- De regiebehandelaar gedurende langere tijd niet, of niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld in 

geval van ziekte, overplaatsing of ontslag).  
 
Bij wisseling van regiebehandelaarschap is de overdragende regiebehandelaar verantwoordelijk voor 
een goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het dossier.  
 
De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is 
verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Het overleg is gericht op 
overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht 
over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, 
echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen en de cliënt gehoord zijn. Indien een 
verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost voorziet de zorgaanbieder in 
een escalatieprocedure waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling 
betrokken professionals gebruik kunnen maken. De regiebehandelaar draagt niet de 
verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde 



afzonderlijke verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten 
volle verantwoordelijk.  
 
Overige taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar:  

1. De regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de 
andere betrokken zorgverleners in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de 
behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  

2. De regiebehandelaar ziet erop toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. 
Andere betrokken zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate 
dossiervoering.  

3. De regiebehandelaar laat zich informeren door de andere bij de behandeling betrokken 
zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling 
van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de 
behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de 
cliënt vastgestelde behandelplan.  

4. De regiebehandelaar en de andere betrokken behandelaren treffen elkaar ten behoeve van 
periodieke evaluatie van het behandelplan in persoonlijk contact en/of in teamverband, zo 
mogelijk in aanwezigheid van de cliënt, met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook 
teleconferencing), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de cliënt.  

5. De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt (indien van 
toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de 
behandeling.  

 
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Psychologie la Croix als volgt gemonitord:  
De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt op basis van gelijkwaardigheid de 
voortgang van de behandeling. Bij de evaluatie wordt betrokken: het behandelplan en de uitkomsten 
van de ROM metingen.  
 
De keuze om op of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke 
behandelevaluatie. Wanneer onvoldoende toegevoegde waarde van de behandeling blijkt kan de 
behandeling worden bijgesteld/ overgedragen of beëindigd. Indien de behandeling wordt bijgesteld 
leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat met de cliënt wordt afgestemd.  
 
16.d Binnen Psychologie la Croix evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel 
zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:  
In de behandeling wordt door de therapeut periodiek de behandelvoortgang, -doelmatigheid en - 
effectiviteit geëvalueerd met cliënt. Binnen de gespecialiseerde GGZ vindt ongeveer een keer per half 
jaar een bespreking plaats of vaker als de behandelvoortgang daar aanleiding toe geeft. Bij de 
evaluatie wordt de Routine Outcome Monitoring (ROM) betrokken.  
 
16e. De tevredenheid van cliënten wordt binnen Psychologie la Croix op de volgende manier 
gemeten: 
De behandelaar vraagt in de behandeling regelmatig of de verwachtingen van de cliënt over de 
behandeling overeenkomen met hoe de behandeling ervaren wordt. Daarnaast wordt regelmatig een 
cliënttevredenheidsvragenlijst afgenomen.  
 
17. Afsluiting/nazorg  
 
17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de 
cliënt en diens verwijzer besproken:  



De regiebehandelaar bespreekt met de cliënt de resultaten van de behandeling en de mogelijke 
vervolgstappen.  
 
Na afsluiting ontvangt de verwijzer een korte brief, waarin de behandelresultaten worden 
besproken. Dit gebeurt alleen als de cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het 
uitwisselen van informatie met de verwijzer. Eventueel wordt een advies gegeven over 
vervolgbehandeling.  
 
De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de DBC conform de NZaregelgeving.  
 
17b. Cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling 
sprake is van crisis of terugval:  
Indien na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval, kunnen cliënten contact 
opnemen met Psychologie la Croix voor een gesprek of het heropenen van de het dossier/ het 
starten van een behandeling.  
 
 

IV. Ondertekening  
 
Naam bestuurder van Psychologie la Croix:  
K.E. la Croix  
 
Plaats:  
Amsterdam  
 
Datum:  
15-11-2016  
 
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 heeft de ggz-instelling de 
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl 
toegevoegd:  
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. 


