
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: Stichting Veerkracht
Hoofd postadres straat en huisnummer: Leijenseweg 115 E
Hoofd postadres postcode en plaats: 3721BC Bilthoven
Website: www.veerkracht-zorg.nl
KvK nummer: 60894334
AGB-code 1: 22220711

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: M.N.A. Kijkuit
E-mailadres: info@veerkracht-zorg.nl
Telefoonnummer: 0302541214

3. Onze locaties vindt u hier
Link: http://www.veerkracht-zorg.nl/contact-met-veerkracht-zorg

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Stichting Veerkracht richt zich op cliënten bij wie psychische en fysieke klachten elkaar versterken
waardoor herstel belemmerd wordt. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten met
angst- en stemmingsstoornissen met fysieke klachten, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
en somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen.
Stichting Veerkracht wil op kleine schaal, regionaal een kwalitatief hoogwaardig zorgproduct
aanbieden met als doel de grip op het leven teruggeven aan mensen tussen 18 en 80 jaar door
klachten te verminderen, op te lossen of er anders mee om te leren gaan (zelfredzaamheid
bevorderen). Stichting Veerkracht biedt voor deze doelgroep multidisciplinaire
specialistische GGZ zorg (voor cliënten bij wie een DSM 5 diagnose gesteld kan worden). De
multidisciplinaire zorg wordt vorm gegeven door samenwerking tussen psychiater, psycholoog,
psychomotore therapeut, beeldend therapeut, sportarts en waar nodig
andere specialisten. Op deze manier wordt er niet alleen gekeken wat er op psychologisch en sociaal
(dis)functioneren plaatsvindt, maar wordt ook de fysieke (dis)functie bekeken. Onder leiding van een
psychiater (regiebehandelaar) wordt op basis van de intake een behandelplan overeengekomen met
de cliënt.

5. Stichting Veerkracht heeft aanbod in:
de gespecialiseerde-ggz

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Stichting Veerkracht 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:
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Regiebehandelaar: psychiater en GZ psycholoog. De regiebehandelaar is de verantwoordelijke voor
de inhoud en regie
van het traject, waarbij de operationele uitvoering deels is uitbesteed aan de coördinator op



het gebied van praktisch coördinerende taken. Hij is centraal aanspreekpunt voor cliënt en diens
naasten en legt uit bij wie cliënt met welke vragen terecht kan. De regiebehandelaar stelt de
diagnose en het behandelplan vast met cliënt mede op basis van eigen onderzoek, evalueert de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling, waarbij hij een samenwerking aangaat
met de cliënt. Hij ziet toe op adequate dossiervoering waarbij mede behandelaren ook eigen
verantwoordelijkheid hebben. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integraliteit van het
behandelproces en eventuele afstemming met andere instellingen die zorg verlenen aan cliënt. Hij
bespreekt bij afsluiting met cliënt de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

8. Structurele samenwerkingspartners
Stichting Veerkracht 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):
Psychiater
J.J. Stolker, Licht-Zorg BV, St. Antoniestraat 2, 4176 BJ Tuil.
(GZ-)Psychologen
Y.Poslavsky, Synerpsy, www.Synerpsy.nl, Ambachtsateliers – H, Ambachtstraat 9, 3723 CN De Bilt
M.J. de Wit, Soestdijkseweg Noord 333, 3723 HB Bilthoven
K.Bozelie, Puur (psycho)logisch, Kastanjestraat 62, 3552 SM Utrecht
F.Aldershof, Celsiuslaan 48, 3553 HM Utrecht
Artsen
J.G Bax, www.smautrecht.nl, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht
Beeldendend therapeuten
M.A.J. de Moor, www.melaniedemoor.nl, Zundertseweg 68, 4715 CK Rucphen.
F.Baten, Ds. J.A. Vischerlaan 1 6561 KA, Groesbeek
Psychomotore therapeuten
M.N.A. Kijkuit, A van Meijeren, www.fysiopeople.nl, Fysio People, Leijenseweg 115e, 3721 BC
Bilthoven

II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Stichting Veerkracht ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Bij opdrachtverlening wordt door Veerkracht gecontroleerd of contractanten de vereiste diploma's
hebben en worden referenties nagevraagd. Dat betekent dat alle zorgprofessionals de bevoegde
kwalificaties hebben om hun vak uit te oefenen met de daarbij behorende bijscholingen en
registraties. Ook is van elke zorgverlener een Verklaring Omtrent Gedrag beschikbaar (VOG). Elke
discipline werkt volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen. Er wordt
door Stichting Veerkracht een Curriculum Vitae van alle contractanten opgeslagen met NAW (naam,
adres, woonplaats), soort registratie en nummer, Opleiding, Cursussen / Bijscholing , Werkervaring
en Publicaties. Deze wordt jaarlijks aangepast en gecontroleerd. Elke behandelaar houdt zich aan de
wetgeving die van toepassing is op zijn werkterrein, zoals de Wet op de Beroepen in de individuele
gezondheidszorg (wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en andere van toepassing zijnde wetgeving.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:



Elke discipline werkt volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen. Hier wordt
gemotiveerd van afgeweken indien nodig. Veerkracht behandelaren streven door voortdurende
bijscholing, inter- en supervisie naar het verwerven en handhaven van een hoog
deskundigheidsniveau. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid en de beperking van hun
ervaring in acht. Zij bieden alleen methoden, technieken en diensten aan waarvoor zij door opleiding,

training en ervaring zijn gekwalificeerd.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
De zorgprofessionals bij Veerkracht zijn bevoegd en bekwaam en geregistreerd in de bijbehorende
registratie per discipline als zorgprofessional. Dat wil zeggen dat alle zorgprofessionals de bevoegde
kwalificaties hebben om hun vak uit te oefenen met de daarbij behorende bijscholingen en
registraties. Een Veerkracht behandelaar consulteert bij twijfel over eigen professioneel handelen of
het eigen ethisch handelen de regiehandelaar en mogelijk een deskundige collega. De
regiebehandelaar neemt zesjaarlijks deel aan intercollegiale supervisie. Hij houdt zelf een
aanwezigheidsregistratie bij die desgewenst is op te vragen

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 Stichting Veerkracht is het
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en
andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Binnen Veerkracht is er wekelijks een overleg van de vaktherapie groepen onderling. De
coördinator heeft bijna dagelijks contact met de regiebehandelaar over de dossiers. Daarnaast is
er een maandelijks overleg tussen de regiebehandelaar en psychologen onderling. Tussen de
coördinator en overige disciplines is er voortdurend (ook informeel) contact indien nodig. Indien
er extra overleg of acties nodig zijn, dan wordt dit ingepland. Wat van belang is voor de behandeling
wordt in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vermeld.

10c. Stichting Veerkracht hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Bij Stichting Veerkracht worden alle trajecten op reguliere basis geëvalueerd en bijgesteld. De
regiebehandelaar ziet elke cliënt voor de intake en heeft een tussentijds evaluatiemoment met
cliënt. Daarbij is er terugkoppeling met de cliënt op gelijkwaardige samenwerkingsbasis waarin
mogelijke aanpassingen en alternatieven besproken worden. Bij elk traject wordt de vraag
beantwoord of verdere behandeling nog meerwaarde oplevert, of dat intensievere hulp nodig is, dan
wel terug verwezen kan worden naar minder specialistische hulp of naar de huisarts. Indien nodig,
wordt het plan van aanpak aangepast. Dit is terug te vinden in het EPD.

10d. Binnen Stichting Veerkracht geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Wanneer betrokken zorgverleners een verschil van inzicht hebben betreffende het zorgproces, dan
wordt dit besproken met de aangewezen functionaris Dr. J. Stolker (regiebehandelaar). De
functionaris is beslissingsbevoegd en zal op basis van het overleg handelen en beslissen welke zorg
het beste is voor de cliënt.

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. Stichting Veerkracht levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
N.v.t.

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Drs. N. Guiaux
Contactgegevens: nicole@timmers-guiaux.nl

De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: http://www.veerkracht-zorg.nl/klachten

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De geschillencommissie.
Contactgegevens: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon: 070-3105371

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: www.degeschillencommissie.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: https://www.veerkracht-zorg.nl/wachttijd

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):
Na aanmelding (telefonisch, per mail of via de website), wordt er een afspraak ingepland met de
regiebehandelaar. In deze afspraak beoordeelt de regiebehandelaar of cliënt geschikt is voor een
traject. Als cliënt geschikt wordt bevonden, dan worden er vervolgafspraken ingepland, die per
e-mail worden bevestigd met als bijlage een routebeschrijving en informatie over Veerkracht. Tevens
wordt client geïnformeerd over de vergoeding van het traject door de zorgverzekeraar en de
eventuele eigen bijdrage.
Ter voorbereiding op het traject wordt cliënt gevraagd vragenlijsten in te vullen. Bij Veerkracht wordt
de intake uitgevoerd door de psychiater met daarna een algemene inventarisatie, een fysieke intake
en een bespreking van het behandelplan.
Er zal een start met het behandeltraject gemaakt worden zodra cliënt akkoord gaat met het
behandelplan. De psychiater en/of GZ psycholoog fungeert tijdens het gehele traject als



regiebehandelaar. Daarnaast heeft elk traject een coördinator. Communicatie met de cliënt verloopt
via deze coördinator; telefonisch, per mail of in direct cliënt contact.

14b. Binnen Stichting Veerkracht 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 Stichting Veerkracht 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):
De verwijzer meldt cliënt aan of cliënt meldt zichzelf aan. Dit kan telefonisch, via de mail of via de
website. Telefonisch wordt er door de regiebehandelaar zelf een afspraak voor
een intake/beoordeling gemaakt. Elk traject bij Veerkracht start met een intake/beoordeling bij de
psychiater als regiebehandelaar. De regiebehandelaar stelt zelf de diagnose en is de
verantwoordelijke voor de inhoud en regie van het traject (mogelijk in samenwerking met GZ
psycholoog). Hierbij wordt de operationele uitvoering
deels uitbesteed aan de coördinator op het gebied van praktische coördinerende taken.

16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Na volledige inventarisatie, psychiatrisch onderzoek, vaststellen hulpvraag en doelstelling, die zijn
vastgelegd in het EPD, stelt de regiebehandelaar in samenspraak met de cliënt en de coördinator
het behandelplan op. Daarbij wordt gekeken welke disciplines een bijdrage kunnen leveren aan het
traject. Het behandelplan wordt door de coördinator / regiebehandelaar met cliënt doorgenomen,
aangepast en daarna met cliënt overeengekomen. In het behandelplan is het belangrijk
dat de cliënt zelf de regie kan voeren op die vlakken waar hij/zij dat kan. De regiebehandelaar
bespreekt de behandeling in het multidisciplinaire team als hij dat wenselijk vindt, maar in elk geval
bij veranderingen van de toestand van de cliënt; bij wijziging van het behandelplan; bij (mogelijke)
beëindiging van de behandeling; bij een (dreigende) crisis; als de behandeling geen resultaat heeft.
De vraagstelling, overwegingen, conclusies en aanbevelingen uit dat overleg worden vastgelegd in
het EPD.

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):
Bij Veerkracht is de regiebehandelaar het centrale aanspreekpunt, waarbij de operationele vragen in
eerste instantie door de coördinator worden beantwoord. Hij overlegt indien nodig met de
regiebehandelaar / medebehandelaars over de inhoud en voortgang van het traject.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Veerkracht als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Bij Veerkracht wordt de voortgang van de behandeling vastgelegd en gemonitord in het EPD
(elektronisch patiënten dossier). Hierin worden volgens een vaste structuur behandelplan,
evaluaties, sessiejournaals, vragenlijsten en voortgang vastgelegd. De ROM meting wordt standaard
uitgevoerd bij het begin en eind van elk traject en vastgelegd in het EPD.

16.d Binnen Stichting Veerkracht 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):
Bij Veerkracht worden alle trajecten op reguliere basis geëvalueerd en bijgesteld. Er is een vast
evaluatiemoment met de regiebehandelaar na circa 6-10 weken. Afhankelijk van de duur van het



traject en de voortgang worden extra evaluatiemomenten ingepland. Aan het einde van het traject
vindt er een eindevaluatie plaats bij de regiebehandelaar. De evaluatie is een mondelinge
terugkoppeling met de cliënt op gelijkwaardige basis waarin de voortgang, doelmatigheid en
effectiviteit van de behandeling samen wordt besproken. Hierbij worden ook mogelijke aanpassingen
van het traject en alternatieven van therapieën besproken.
Mocht zich tijdens het behandeltraject een incident voordoen, hanteert Veerkracht zorg het Veilig
Incident Melden systeem. (VIM) Op deze manier is een veilige context gecreëerd om te leren van
incidenten.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Veerkracht op de volgende
manier gemeten (wanneer, hoe):
De tevredenheid wordt mondeling besproken bij de tussen- en eindevaluatie en na afloop gescoord
middels een CQ index.

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):
De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden vastgelegd in het EPD. De
verwijzer ontvangt een eindverslag met daarin de resultaten en indien nodig aanbevelingen voor
vervolgstappen. Indien er een vervolgbehandeling plaats zal vinden, dan wordt (telefonisch) contact
opgenomen met de vervolgbehandelaar en zal relevante informatie worden toegestuurd. Bij aanvang

van het traject geeft cliënt schriftelijk toestemming wie geïnformeerd mag worden. De cliënt tekent
hiervoor een toestemmingsverklaring. Indien cliënt niet wil dat de verwijzer geïnformeerd wordt, dan

wordt dit bij de verwijzer aangegeven en zal er geen inhoudelijke informatie gedeeld worden. De
cliënt heeft recht op inzage in het dossier, daarbij wordt de persoonlijke levenssfeer van derden
beschermd. Verder heeft niemand, afgezien van de behandelaren verbonden aan Veerkracht die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van het behandelplan, zonder schriftelijke toestemming van de
cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier. De behandelaar geeft over de cliënt geen
informatie aan derden, en wint geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming
van de cliënt. Stichting Veerkracht beschikt in het kader van de Algemene verordening
gegevensbescherming over een register van verwerkingsactiviteiten. De behandelaar informeert de
cliënt dat hij zich heeft verbonden aan de ethische gedragscode. Bij bezwaar cliënt tegen de diagnose
op de declaratie aan de zorgverzekeraar wordt gebruik gemaakt van een privacyverklaring.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Elk traject wordt afgesloten met een signaleringsplan, waarin aangegeven wordt wat te doen bij
terugval. Er kan altijd contact opgenomen worden met Veerkracht voor overleg en actie indien nodig
of gewenst. Bij elk traject wordt een nazorgafspraak ingepland.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Stichting Veerkracht:
Menno Kijkuit

Plaats:
Utrecht

Datum:
14-02-2019



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