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Begrippenlijst  
 

Bekwaamheid: de zorgverlener dient voldoende kennis en ervaring te hebben ten aanzien van zijn werkzaamheden om die 

naar behoren te verrichten.  

Bevoegdheid: de zorgverlener dient zijn werkzaamheden uit te voeren binnen de grenzen van zijn wettelijk omschreven 

deskundigheidsgebied.  

BIG-beroepen: arts, tandarts, apotheker, verloskundige, verpleegkundige, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut.  

BIG-registratie: beoefenaren van de BIG-beroepen kunnen zich in het BIG-register laten inschrijven indien zij voldoen aan de 

wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden en er voor hun inschrijving geen weigeringsgronden van toepassing zijn.  

Integrale zorg: het geheel van activiteiten die tot doel hebben alle processen van een zorgaanbieder (in het geval van 

ketenzorg van meerdere zorgaanbieders) die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg, zodanig te sturen en te borgen dat de 

zorg de kwaliteit heeft die men met elkaar nastreeft.  

Generalistische basis-ggz: diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele 

chronische problematiek.  

Gespecialiseerde ggz: diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen.  

Gepast gebruik: de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens een 

behandeling.  

Intervisie: een vorm van intercollegiale toetsing op locatie waarbij de omstandigheden waaronder en de manier waarop 

collegae het beroep uitoefenen worden beoordeeld.  

Kwaliteitsvisitatie: een ter plaatse te verrichten onderzoek onder een groep professionals door collegae professionals, waarbij 

op basis van zelfevaluatie continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan patiënten/cliënten wordt nagestreefd.  

Professional: een zorgverlener die om zorg te kunnen verlenen moet voldoen aan basis-kwaliteitseisen.  

Professioneel handelen: de beroepsbeoefenaar handelt met de deskundigheid en zorgvuldigheid die van hem in deze situatie 

verwacht mag worden.  

Professioneel netwerk : de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals, al dan niet binnen dezelfde zorgaanbieder.  

Professionele standaard: richtlijnen, beroepsrichtlijnen, gedragscodes, (veld)normen, zorgstandaarden dan wel 

organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die 

vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt goede zorg te verlenen.  

Regiebehandelaar: de zorgverlener die de regie voert over het zorgproces.  

Supervisie: het werken onder begeleiding van een supervisor om te leren over de gezondheidszorg.  

Veldnorm: is een handelingsinstructie voor zorgvuldig en professioneel handelen in de zorg. Dergelijke veldnormen worden 

opgesteld door het veld zelf om aan te geven welke normen zij onderling of in hun betrekkingen met derden in acht zullen 

nemen en fungeren als toetssteen.  

Zorgaanbieder: de rechtspersoon of individueel persoon, die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingszorg.  

Zorgverlener: de voor de zorginstelling werkzame of vrijgevestigde beroepsbeoefenaar die met de patiënt/cliënt in het kader 

van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft. 
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SECTIE I: Algemeen deel 
 

1. Inleiding  
Dit is het kwaliteitsstatuut van de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) 

Psychiatrie van Rijnstate, welke is opgesteld conform het landelijk vastgestelde 

model.1 In dit statuut staat aangegeven wat Rijnstate geregeld heeft op het gebied 

van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het 

kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut wordt 

gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de ggz en is daarmee een 

veldnorm. Dit kwaliteitsstatuut is van kracht per 1-1-2017. Het door Rijnstate 

ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat Rijnstate bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de 

juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en 

kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Rijnstate bevordert daarmee 

gepaste zorg. Het kwaliteitsstatuut van Rijnstate is vastgelegd in publieke 

regelgeving en is openbaar.  

 

2. Doelen van het kwaliteitsstatuut  
Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop Rijnstate de integrale zorg voor de 

individuele patiënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de psychiaters, klinisch psychologen, 

GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, (specialistische) verpleegkundigen en 

overige paramedici (vaktherapeut, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, ergotherapeut, 

maatschappelijk werker, geestelijk verzorger), en hun onderlinge verhoudingen, op 

een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk wordt 

gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en 

toetsbaar zijn.  

Het kwaliteitsstatuut van Rijnstate beoogt de volgende doelen:  

 Het maakt voor de patiënt en diens familie/naastbetrokkenen inzichtelijk hoe 

Rijnstate aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het 

kwaliteitsstatuut stelt de patiënt zo in staat een weloverwogen keuze te maken 

voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met 

betrekking tot hun individuele behandelproces;  

                                                
1 https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/model-kwaliteitsstatuut-ggz/Paginas/Home.aspx 
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 Het dient als kader voor werkafspraken binnen Rijnstate en/of het 

professioneel netwerk;  

 Het stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de 

gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals 

die door Rijnstate wordt geboden.  

 

3. Algemene uitgangspunten  

3.1 Patiënt centraal  
Rijnstate richt de zorg zodanig in dat de patiënt in staat wordt gesteld zelf maximaal 

regie te voeren over de behandeling, ook binnen de kaders van gedwongen zorg. 

Gezamenlijke besluitvorming door de patiënt, psychiater en andere professionals 

over de behandeling en de wijze waarop samenwerking met en ondersteuning van 

familie en/of naasten wordt ingevuld, is hiervoor een essentiële voorwaarde.  

 

3.2 Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken  
Zorgverleners functioneren in professionele netwerken binnen de gezondheidszorg 

en het sociale domein. Dit gegeven brengt met zich mee dat - als er meerdere 

professionals betrokken zijn bij de behandeling - er een duidelijke rolverdeling tussen 

alle bij de behandeling betrokkenen vereist is; niet alleen als zij werkzaam zijn binnen 

Rijnstate, maar ook bij afstemming en samenwerking tussen Rijnstate en andere 

zorgaanbieders. In het laatste geval is er sprake van meerdere 

behandelovereenkomsten met de patiënt op hetzelfde moment of opeenvolgend op 

elkaar. In alle gevallen zijn afspraken vereist tussen zorgverleners over het 

vormgeven van de afstemming en samenwerking, over op- en afschalen en een 

goede overdracht.  

 

3.3 Relatie tot wet- en regelgeving  
Psychiaters en andere zorgverleners van Rijnstate moeten te allen tijde voldoen aan 

de professionele standaard. Zorgverleners hebben ruimte om de organisatie en 

inhoud van de zorg daarbinnen naar eigen professioneel inzicht in te richten. Deze 

ruimte wordt evenwel begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, die te allen tijde in acht dienen te worden genomen (zoals de Wkkgz, 

de Wet big, de Wgbo, de Zorgverzekeringswet, de Wet Bopz/Wvggz, Jeugdwet, Wlz 

en Wmo 2015 waar van toepassing).  
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Meer specifiek binnen Rijnstate geldt de volgende regelgeving. De psychiaters in 

Rijnstate zijn lid van de Vereniging Medisch Staf Arnhem/Velp/Zevenaar.2,3 In het 

kader van het Kwaliteitskader Medisch Staf Rijnstate zijn afspraken gemaakt over de 

verantwoordelijkheidsverdeling betreffende het medisch kwaliteitsbeleid.4 

 

3.4 Toets op uitvoerbaarheid  
Zoals gezegd vraagt zorgverlening door zijn complexiteit om afspraken en 

regelgeving. In die zin zal het kwaliteitsstatuut een administratieve last betekenen. 

Deze administratieve last moet altijd in verhouding staan tot het doel waartoe zij 

dient. Bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het kwaliteitsstatuut van de RVE 

Psychiatrie van Rijnstate zullen de voorschriften altijd getoetst worden op 

proportionaliteit en uitvoerbaarheid.  

 

 

4. Aanbod van zorg aan de patiënt  

 

4.1. Het behandel proces (“patients journey”)  
Het kwaliteitsstatuut ondersteunt de patiënt bij het vinden van informatie wanneer hij 

zich tot een zorgverlener in de curatieve ggz wendt en waaraan hij het vertrouwen 

kan ontlenen in goede handen te zijn. Het gaat hierbij om de informatie die hij nodig 

heeft om te kunnen beoordelen of hij passende en goede zorg krijgt en of hij zelf 

hierin de regie kan houden of nemen.  

Het kwaliteitsstatuut fungeert daarmee voor de patiënt als een gids om een 

weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren 

in de besluitvorming met betrekking tot het individuele behandelproces (‘the patients 

journey’). De patiënt gaat bij elk behandelingsproces in Rijnstate vijf fases door: 1) 

Voortraject bij verwijzer 2) Aanmelding/intake 3) Diagnostiek 4) Behandeling 5) 

Afsluiting en nazorg. Hieronder staat elk van deze fases toegelicht, zoals deze van 

toepassing zijn binnen de RVE Psychiatrie van Rijnstate:  

 

                                                
2 Model toelatingsovereenkomst Rijnstate, zoals deze door RvB aan individuele stafleden wordt aangeboden 
Lokale aanpassingen zijn geaccordeerd in de stafraad van 30 januari 2012 
3 Statuten Vereniging Medisch Staf Arnhem/Velp/Zevenaar d.d. 5-10-2012 
4 Kwaliteitskader Medische Staf; vastgesteld d.d. 19-12-2012 
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1) Voortraject bij verwijzer  
De patiënt wendt zich tot de RVE Psychiatrie Rijnstate (gespecialiseerde ggz) op 

grond van vigerende wet- en regelgeving en op grond van een verwijzing door de 

huisarts, crisisdienst of andere aanbieder van specialistische ggz. Het is de 

verantwoordelijkheid van de verwijzer dat de patiënt een verwijzing heeft die voldoet 

aan de daarvoor opgestelde veldnormen.  

Op de website van Rijnstate (http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-

patient/Wachttijden.htm) is de actuele wachttijd voor intake en voor behandeling 

gepubliceerd conform de vigerende beleidsregel van de NZa. Tussen intake en start 

van de behandeling bestaat binnen Rijnstate geen wachttijd, omdat deze – indien 

geïndiceerd – aansluitend door de psychiater geboden wordt. Voor sommige 

onderdelen van het behandelplan (bv. een cognitieve gedragstherapie of ECT) kan 

een korte wachttijd bestaan, maar de behandeling is dan al wel aangevangen. 

Wanneer de intake niet binnen de gestelde treeknormen (= 4 weken na 1e telefonisch 

contact voor een afspraak) kan aanvangen, stelt Rijnstate de patiënt hiervan op de 

hoogte en kan de patiënt zich wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen 

zorgverzekeraar/financier. Tot het moment dat de intake bij Rijnstate heeft 

plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de patiënt.  

 

2) Aanmelding/Intake  

De intake is een kennismaking tussen één van de psychiaters van Rijnstate 

(eventueel voorafgaand door gesprek met een arts-assistent) en patiënt. Dit kan 

zowel een intake voor poliklinische, dagklinische, klinische of consultatieve 

diagnostiek en/of behandeling zijn. De patiënt en eventueel zijn naasten gaan na of 

Rijnstate voldoet aan zijn verwachtingen. De psychiater van Rijnstate gaat in ieder 

geval na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit op de 

zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de patiënt.  

Indien Rijnstate geen passend aanbod heeft dat aansluit bij de zorgvraag van de 

patiënt, verwijst de psychiater de patiënt terug naar de verwijzer. Bij voorkeur met 

advies voor een beter passend behandelaanbod (bijvoorbeeld een andere 

zorgaanbieder, een ander echelon of een specifieke behandelaar met een andere 

deskundigheid).  

Vanaf de intake (en bij een indicatie voor behandeling binnen Rijnstate) is de 

psychiater verantwoordelijk voor de patiënt en het aanspreekpunt (in ggz termen: ‘de 

http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Wachttijden.htm)
http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Wachttijden.htm)
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regiebehandelaar’). Rijnstate informeert de patiënt over deze afspraken. Indien de 

toestand van de patiënt verergert cq verandert in de periode tussen de poliklinische 

afspraken kan de patiënt contact opnemen met de psychiater overdag via de 

polikliniek (088-005 7766) en buiten kantoortijden (als uitstel niet mogelijk is tot de 

volgende werkdag) via de verpleegkundige van de RVE Psychiatrie (088-0058949 of 

8948). Bij (dag-)klinische opname kan de patiënt en/of zijn naasten bij verergering cq 

verandering altijd direct contact opnemen met de verpleegkundigen van de RVE 

Psychiatrie (088-0058948 of 8949), omdat deze patiënten opgenomen zijn. De 

verpleegkundige van dienst schakelt vervolgens de eigen behandelend arts of diens 

dienstdoende vervanger in, afhankelijk van de ingeschatte behoefte van de patiënt.  

 

De huisarts meldt de patiënt aan voor een intake, meestal voor poliklinische 

diagnostiek en/of behandeling. Na ontvangst beoordeelt één van de psychiaters deze 

verwijzing en indien de patiënt geschikt wordt geacht voor het zorgaanbod van 

Rijnstate wordt de patiënt ingepland voor een intake bij een psychiater (of arts-

assistent voorafgaande aan ontmoeting met de psychiater). Patiënten kunnen bij hun 

huisarts een voorkeur voor een bepaalde psychiater aangeven, ook de huisarts kan 

gericht verwijzen naar een bepaalde psychiater. Bij spoedverwijzingen overlegt de 

huisarts rechtstreeks met één van de psychiaters. De patiënt kan via de website 

informatie krijgen over de psychiaters en hun expertise gebieden 

(http://www.rijnstate.nl/web/Specialismen-en-afdelingen/Psychiatrie-1.htm). Alle 

psychiaters van Rijnstate zijn breed opgeleid, kunnen alle psychiatrische 

aandoeningen diagnosticeren en indicaties stellen voor behandeling. Veel 

behandelingen kunnen door de psychiater ingesteld worden, bij meer specifieke 

behandelingen (bv. gericht op persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, 

verslavingsproblematiek, autisme) wordt naar elders verwezen.  

 

3) Diagnostiek  
De psychiater is verantwoordelijk voor het vaststellen van de psychiatrische 

diagnose, en blijft daarna de aanspreekpersoon voor de patiënt (in ggz termen: ‘de 

regiebehandelaar’). Uiteraard kan de patiënt aangeven als hij liever een andere 

psychiater als regiebehandelaar heeft. De patiënt wordt door de psychiater op een 

voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte gesteld van de diagnose en wat het 

betekent om die diagnose te hebben. Hij krijgt een heldere omschrijving van de 
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relevante zorgopties, het doel, de kans op succes en de mogelijke risico’s en 

neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen) mede aan de hand van 

eventueel eerdere ervaringen van de patiënt. Indien de psychiater van Rijnstate naar 

een andere instelling verwijst, legt de psychiater de patiënt de opties voor. De patiënt 

heeft uiteindelijk de keuze om dit advies wel of niet te volgen. 

 

4) Behandeling  
De psychiater stelt in overeenstemming met de professionele standaard samen met 

de patiënt en eventueel zijn naasten, een behandelplan op. Het behandelplan bevat 

in ieder geval:  

a) de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode 

gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de patiënt;  

b) de wijze waarop de psychiater en de patiënt de gestelde doelen trachten te 

bereiken;  

c) wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke 

wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en de psychiater die de 

patiënt op die afstemming kan aanspreken (zijnde de regiebehandelaar). De 

psychiater (i.c. regiebehandelaar) stelt het behandelplan vast, nadat instemming is 

van de patiënt is verkregen op basis van het voorgestelde behandelplan.  

 

Afhankelijk van de duur van de behandeling wordt een afschrift van het behandelplan 

als brief naar de huisarts (of andere verwijzer) verstuurd, naargelang de afspraken in 

zijn geheel of samengevat, ofwel bij afronding van de kortdurende behandeling wordt 

de huisarts in kennis gesteld van het verloop en resultaat van de diagnostische fase 

en/of behandeling, tenzij de patiënt hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt.  

Wanneer er naast de psychiater andere professionals (eventueel ook van andere 

zorgaanbieders) gelijktijdig bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn, is 

samenwerking van belang. Dit vereist instemming van de patiënt. Afspraken hierover 

worden opgenomen in het behandelplan.  

Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de patiënt; 

patiënt heeft te allen tijde recht op inzage en kan een kopie krijgen.  

In het behandelplan of in algemene voorwaarden/afspraken wordt opgenomen op 

welke manier te handelen bij een crisis en op welke manier voor waarneming tijdens 

afwezigheid van de psychiater (i.c. regiebehandelaar) wordt zorggedragen. Binnen 
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Rijnstate wordt een afwezige psychiater altijd waargenomen door een collega-

psychiater van Rijnstate. Buiten kantoortijden heeft altijd (24/7) een dienstdoende 

psychiater volgens een vastgesteld dienstrooster de achterwachtfunctie en is 

aanspreekbaar op de gang van zaken betreffende alle patiëntenzorg op de RVE 

Psychiatrie Rijnstate; deze psychiater-achterwacht is buiten kantooruren de 

(plaatsvervangend) regiebehandelaar voor de opgenomen patiënten. 

De psychiater (i.c. regiebehandelaar) evalueert periodiek en tijdig met de patiënt en 

eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid 

en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode 

hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van 

toepassing.  

De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke 

behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de 

behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.  

Indien de behandeling wordt bijgesteld leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat 

met de patiënt wordt afgestemd. 

De patiënt wordt behandeld in het kader van de afspraken en regels binnen 

Rijnstate. Dit houdt bv. in dat gehandeld wordt volgens regelingen omtrent 

toepassing van richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, regeling voor 

medebehandeling/consultatie van andere medisch specialisten, doorplaatsingen 

binnen het ziekenhuis, huisregels van het ziekenhuis, en de klachtenprocedure. 

Deze afspraken en procedures zijn schriftelijk beschikbaar via het interne digitale 

netwerk, het zogenaamde ‘Kwaliteitsplein’. 

 

5) Afsluiting/nazorg  
De psychiater bespreekt met de patiënt en eventueel zijn naasten de resultaten van 

de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Als de psychiater en de patiënt van 

mening zijn dat de behandeling kan worden afgerond, wordt de patiënt 

terugverwezen naar de huisarts.  

Indien vervolgbehandeling elders plaats moet vinden, regelt de psychiater in overleg 

met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de doorverwijzing, en blijft hij de 

regiebehandelaar en tevens het aanspreekpunt tot deze verwijzing elders 

geeffectueerd is. Bij geïndiceerde vervolgbehandeling elders, wordt hierover gericht 

advies gegeven aan de patiënt en de verwijzer. De psychiater biedt de huisarts in dit 
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geval aan om de brief van de intake te gebruiken bij verwijzing elders. De 

vervolgbehandelaar wordt op deze manier, indien relevant, in kennis gesteld van het 

verloop van de intake, de psychiatrische en/of somatische diagnostiek, eventuele 

behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de 

patiënt hier bezwaar tegen maakt. Een afschrift van de brief volstaat hierin. 

Eventueel worden ook de naasten van de patiënt geïnformeerd als de zorg wordt 

afgesloten.  

De psychiater (i.c. regiebehandelaar) autoriseert de beëindiging van de DBC conform 

de NZa-regelgeving.  

 

4.2 Regiebehandelaar  
Binnen de RVE Psychiatrie in Rijnstate zijn alleen de psychiaters benoemd als 

regiebehandelaar, en draagt hij daarmee de verantwoordelijkheid voor de integraliteit 

van het behandelproces. Daarnaast is hij voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt 

en diens naasten, het centrale aanspreekpunt. In de dagelijkse praktijk kan de functie 

van eerste aanspreekpunt gedelegeerd zijn naar de arts-assistent psychiatrie (al dan 

niet in opleiding tot psychiater), onder directe supervisie van de psychiater. Zeven 

dagen per week vindt een patiënten visite plaats waarbij de (waarnemend) psychiater 

als regiebehandelaar aanwezig is en de verantwoordelijkheid draagt. 

De psychiater in Rijnstate bezit relevante inhoudelijke deskundigheid en er is voldaan 

aan de volgende voorwaarden:  

 Academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen 

is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in 

gerichte bij- en nascholing (NLQF7);  

 BIG-registratie;  

 relevante werkervaring;  

 periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing 

(vijf dagen per week vindt intervisie plaats van alle klinisch opgenomen 

patiënten; wekelijks vindt overstijgende intervisie plaats door de psychiaters 

onderling; maandelijks vindt een complicatiebespreking plaats in 

aanwezigheid van alle aanwezige psychiaters, i.c. regiebehandelaars van alle 

patiënten; driejaarlijks vindt een audit van de individuele psychiater door een 
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collega-medisch specialist plaats in het kader van de Individueel Functioneren 

Medisch Specialist (IFMS) afspraken binnen de Medische Staf Rijnstate5).  

 

Op de polikliniek is veelal sprake van monodisciplinaire behandeling door de 

psychiater (i.c. regiebehandelaar). In de (dag-) kliniek is er sprake van 

interdisciplinaire dan wel multidisciplinaire behandeling, en daarbij geldt het 

volgende: de psychiater (i.c. regiebehandelaar) heeft een wezenlijk aandeel in de 

inhoudelijke behandeling. Hij zorgt ervoor dat in samenspraak met de patiënt een 

behandelplan wordt opgesteld en stelt deze vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt 

uitgevoerd en – wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt 

bijgesteld. De psychiater draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van 

alle zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn 

– en dus ook zijn eigen verrichtingen of activiteiten – op elkaar zijn afgestemd. 

Wanneer meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd bij de behandeling van de patiënt 

zijn betrokken, spant de psychiater (i.c. regiebehandelaar) zich in voor een goede 

samenwerking en afstemming, met toestemming van de patiënt. Het is van 

essentieel belang dat in de behandeling de juiste c.q. aangewezen deskundigheid 

wordt betrokken.  

 

Vanwege het belang van continuïteit van zorg is een wisseling van psychiater (i.c. 

regiebehandelaar) in beginsel ongewenst. Een wisseling van psychiater gebeurt altijd 

in overleg met de patiënt en eventueel zijn naasten, en is wel mogelijk of wenselijk in 

geval van:  

 op verzoek van de patiënt (met redenen omkleed);  

 de psychiater (i.c. regiebehandelaar) gedurende langere tijd niet, of niet meer 

beschikbaar is (bijvoorbeeld in geval van ziekte of afwezigheid).  

Bij wisseling van psychiater is de overdragende psychiater verantwoordelijk voor een 

goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het dossier.  

De psychiater 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 

                                                
5 Besluit stafraad 28 februari 2011 inzake IFMS-plus 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mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de psychiater 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 Rijnstate in een escalatieprocedure waarvan zowel de 

psychiater als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen 

maken. De psychiater 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 psychiater (i.c. regiebehandelaar):  

 De psychiater 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. In Rijnstate 

kennen de psychiaters alle leden van het behandelteam (klinisch 

psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten) vanwege de vaste 

samenstelling van het team en langdurige verbondenheid aan de afdeling. 

 De psychiater ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde 

eisen. Andere betrokken zorgverleners hebben een eigen 

verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering. In Rijnstate wordt 

gewerkt met een elektronisch patiëntendossier, waartoe alle bij de 

behandeling betrokken zorgverleners toegang hebben. De (waarnemend) 

psychiaters (i.c. regiebehandelaars) hebben altijd toegang tot het dossier. 

 De psychiater laat zich informeren door de andere bij de behandeling 

betrokken zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een 

verantwoorde behandeling van de patiënt. In de klinische setting vindt 

dagelijks patiëntenvisite plaats met psychiaters, artsen, verpleegkundigen en 

vaktherapeuten. Op wisselende indicatie worden ook andere artsen hierbij 

betrokken om zo een integrale behandeling te kunnen bieden. De psychiater 

toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de 

patiënt en passen binnen het door de psychiater in overleg met de patiënt 

vastgestelde behandelplan.  

 De psychiater en de andere betrokken behandelaren treffen elkaar ten 

behoeve van periodieke evaluatie van het behandelplan in persoonlijk contact 
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en/of in teamverband, zo mogelijk in aanwezigheid van de patiënt, met de 

daartoe noodzakelijke frequentie (dagelijks als het moet bij ernstig zieke 

opgenomen patiënten [gesloten afdeling, MPU opname, BOPZ], wekelijks als 

het kan bij [dag-]klinische patiënten, bij poliklinische patiënten afhankelijk van 

de fase van de behandeling) op geleide van de problematiek/vraagstelling van 

de patiënt. 

 De psychiater draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt en diens 

naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) 

over het beloop van de behandeling. Deze taak kan gedelegeerd zijn naar de 

arts-assistent (al dan niet in opleiding tot psychiater), in het kader van het 

opleidingsaspect en onder strikte supervisie van de psychiater (i.c. 

regiebehandelaar). 

 

4.3 Vormgeven gepast gebruik  
Met dit kwaliteitsstatuut geeft Rijnstate aan hoe zij gepast gebruik bevordert. Gepast 

gebruik gaat over de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling (matched 

care) maar ook over op het juiste moment van op- en afschalen van behandeling 

tijdens een reeds lopend traject. Zo kan over- en onderbehandeling worden 

tegengegaan. Kwaliteitsstandaarden vormen hiervoor het uitgangspunt. Om over- en 

onderbehandeling te voorkomen moet goede, passende diagnostiek en 

(door)verwijzing eenvoudig beschikbaar zijn in de hele keten. Daarnaast zijn 

gezamenlijke besluitvorming door psychiater en patiënt, matched care en 

gepersonaliseerde behandeling nodig. 

 

Rijnstate zorgt daarom, naast de zaken die elders in dit kwaliteitsstatuut genoemd 

zijn, dat de volgende zaken in zijn organisatie geregeld zijn:  

 dat zorgverleners (psychiaters, artsen, klinisch psychologen, gz-psychologen, 

verpleegkundig specialisten, [specialistisch] verpleegkundigen, 

vaktherapeuten, overige paramedici) bevoegd en bekwaam zijn, handelen 

volgens zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen en hun deskundigheden op 

peil houden;  

 er wordt gewerkt op basis van principes van matched care (i.p.v. stepped 

care);  
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 de effectiviteit van de behandeling wordt regelmatig gemeten. De frequentie 

hiervan is stoornis- en patiëntafhankelijk en wordt beschreven in de 

zorgstandaarden;  

 behandelingen worden afgesloten wanneer er onvoldoende gezondheidswinst 

wordt behaald. Dat kan worden geconstateerd door:  

a) Het hanteren van criteria voor beëindiging van de behandeling, indien 

deze zijn opgenomen in zorgstandaarden;  

b) Intervisie en peer reviews.  

 

Ten behoeve van benchmarking levert Rijnstate de afgesproken ROM-gegevens aan 

voor de landelijke benchmark ggz conform vigerende bestuurlijke afspraken.  

 

5. Verantwoording, toetsing en controle van het kwaliteitsstatuut  
Voor alle zorgaanbieders gelden eisen op het gebied van kwaliteit, verantwoording, 

toetsing en controle. Dit algemene deel van het kwaliteitsstatuut voegt hieraan een 

aantal normen toe zoals deze in Rijnstate worden gehanteerd.  

Door middel van ondertekening van zijn kwaliteitsstatuut verklaart Rijnstate de in dit 

statuut opgenomen normen in acht te nemen. Het kwaliteitsstatuut is afgestemd en 

wordt jaarlijks geëvalueerd met de cliëntenraad. Rijnstate evalueert en actualiseert 

jaarlijks zijn kwaliteitsstatuut. 
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SECTIE II: Ggz-instellingen, waaronder de PAAZ 
 

1. Inleiding  
In dit deel van het Rijnstate kwaliteitsstatuut wordt specifiek ingegaan op de situatie 

van zorg die binnen Rijnstate, als ggz-instelling, wordt geleverd. Het is een aanvulling 

op hetgeen in sectie I van het kwaliteitsstatuut is genoemd.  

 

2. Invulling regiebehandelaarschap  
Psychiatrie binnen Rijnstate 

Binnen Rijnstate wordt zorg verleend in de gespecialiseerde ggz. Binnen de 

zorgeenheid psychiatrie van Rijnstate zijn alleen de psychiaters regiebehandelaar. Er 

werken weliswaar klinisch psychologen, gz-psychologen en verpleegkundig 

specialisten bij Rijnstate, echter gezien de aard van de psychiatrische problematiek 

die binnen de zorgeenheid psychiatrie van Rijnstate behandeld wordt is alleen de 

psychiater als regiebehandelaar benoemd.  

Medische Psychologie binnen Rijnstate 

Binnen Rijnstate is een vakgroep Medisch Psychologie werkzaam ten behoeve van 

de somatische verpleegafdelingen. Deze vorm van geestelijke gezondheidszorg 

(medische psychologie) valt per definitie niet tot de gespecialiseerde ggz in het kader 

van de financiering volgens de zorgverzekeringswet. Alhier werken klinisch 

psychologen, gz-psychologen en basispsychologen. Binnen het werkgebied van de 

medische psychologie is binnen Rijnstate de klinisch psycholoog regiebehandelaar. 

 

2.1. De gespecialiseerde ggz  
De oorzaken van psychische stoornissen kunnen sterk van elkaar verschillen. In het 

algemeen zijn daarbij biologische, psychologische en sociale factoren te 

onderscheiden of een combinatie ervan. Hoe ernstiger de psychische problematiek 

hoe meer van deze factoren een rol kunnen spelen. De aard van deze factoren is 

van belang bij de vormgeving van de behandeling: de zorgbehoefte van de patiënt is 

bepalend voor de inzet van de juiste expertises. In Rijnstate heeft een groot deel van 

de patiënten somatische comorbiditeit, en is er een bio-psycho-sociale aanpak 

vereist. Doordat de psychiater altijd regiebehandelaar is binnen Rijnstate, worden alle 

domeinen van expertise gedekt. Farmacologische behandelingen en 

elektroconvulsietherapie staan tot de beschikking van de psychiater. Indien 
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psychotherapeutische behandeling geïndiceerd wordt geacht door de psychiater, kan 

hij zelf deze behandeling bieden of verwijzen naar een psychotherapeut (klinisch 

psycholoog en/of psychotherapeut, psychiater in opleiding, of systeemtherapeut). 

 

Naast deze factoren kan het spoedeisende karakter en de eventuele dreiging die 

daaruit voortvloeit voor de patiënt of derden bepalend zijn voor de inhoud van de 

behandeling (crisis of niet en opname of niet). Bij Rijnstate kunnen patiënten zich 

presenteren op de spoedeisende hulp (SEH), 24 uur per dag/7 dagen per week, of 

op de somatische verpleegafdelingen, of met spoed worden verwezen door de 

huisartsen, collega ggz-instellingen (bijvoorbeeld bij somatische comorbiditeit of 

ECT-indicatie), ambulancediensten, en ggz crisisdiensten. 

 

De RVE van Rijnstatie biedt zowel poliklinische, (dag-) klinische en consultatieve 

psychiatrische diagnostiek en behandeling. Op de polikliniek is er vaak sprake van 

monodisciplinaire zorg (alleen diagnostiek en/of behandeling door de psychiater) en 

soms multidisciplinaire zorg (psychiater en SPV, systeemtherapeut, klinische 

psycholoog, psychotherapeut of IPT-verpleegkundige). Bij de (dag-) klinische zorg in 

het kader van de gespecialiseerde ggz is er sprake van diagnostiek en behandeling 

binnen een multidisciplinair team, bestaande uit (specialistisch) verpleegkundigen, 

vaktherapeuten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeut, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten. Ook zijn vaak andere 

medisch specialisten in medebehandeling bij opgenomen patiënten. Er is in Rijnstate 

altijd een psychiater functioneel hoofd van dit multidisciplinair team.  

 

Hoewel in bovenstaande paragrafen reeds de positie van de psychiater als 

regiebehandelaar binnen de RVE Psychiatrie van Rijnstate is beschreven, volgt 

omwille van de overeenkomst en mogelijkheden tot vergelijking met andere 

kwaliteitsstatuten binnen de ggz de volgende opsomming van de uitgangspunten die 

gelden binnen Rijnstate:  

 Bij de intake legt Rijnstate in een elektronisch medisch dossier vast welke 

psychiater verantwoordelijk is voor de patiënt en wie als aanspreekpunt 

fungeert in de periode vanaf de intake. Behandeling volgt in Rijnstate, indien 

geïndiceerd, direct na de intake. Als blijkt dat behandeling bij Rijnstate niet is 

aangewezen, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de generalistische 
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basis-ggz, naar een andere aanbieder voor specialistische ggz, of 

terugverwezen naar de verwijzer.  

 Voor alle categorieën patiënten in de gespecialiseerde ggz geldt dat daarvoor 

de psychiater en de klinisch psycholoog altijd als regiebehandelaar kunnen 

fungeren. In Rijnstate is altijd de psychiater regiebehandelaar op de RVE 

Psychiatrie; de klinisch psycholoog kan regiebehandelaar zijn voor patiënten 

die onder behandeling zijn bij de vakgroep medische psychologie.  

 Voor een aantal patiënten/behandeltrajecten in de gespecialiseerde ggz kan 

de inzet van een ander type regiebehandelaar worden overwogen. Dit is niet 

het geval in Rijnstate.  

 Bij een klinische opname op de RVE Psychiatrie in Rijnstate is de 

regiebehandelaar een psychiater.  

 In overleg met de klinisch werkzame psychiater kan worden besloten dat de 

ambulante regiebehandelaar (i.c. collega-psychiater) ook gedurende de 

klinische opname de regiebehandelaar blijft. Dit is zelfs het uitgangspunt als 

de patiënt ook poliklinisch behandeld wordt/werd door de betreffende klinisch 

werkzame psychiater. 

 Een crisis-DBC wordt altijd door een psychiater geopend. Hiervoor is niet altijd 

geen direct patiëntcontact noodzakelijk.  

 De uiteindelijke keuze voor een psychiater (i.c. regiebehandelaar) wordt 

gemaakt in overleg met de patiënt of diens vertegenwoordiger en vastgelegd 

in het behandelplan en de behandelovereenkomst.  

 

Specifieke taken van de psychiater binnen Rijnstate zijn:  

 De psychiater is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het 

stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt een (voorlopig) 

behandelvoorstel op. De psychiater heeft hiervoor direct contact (ook 

eventueel via digitale communicatiesystemen) met de patiënt.  

 Blijkt tijdens de intake alsnog dat behandeling in Rijnstate niet is aangewezen, 

dan draagt de psychiater er zorg voor dat de patiënt wordt doorverwezen naar 

de generalistische basis-ggz, een andere aanbieder van gespecialiseerde 

ggz, of wordt terugverwezen naar de huisarts.  
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 Als delen van het intake-/diagnostische proces door anderen dan de 

psychiater worden verricht (bv. door de arts-assistent al dan niet in opleiding 

tot psychiater), moet de psychiater via direct contact (ook eventueel via 

digitale communicatiesystemen) met de patiënt bij de beoordeling betrokken 

zijn. 

 De psychiater draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in 

de behandeling plaatsvindt en – indien aan de orde - in het multidisciplinair 

team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging 

behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De psychiater ziet er tevens op toe 

dat de patiënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het 

beleid wordt vastgelegd.  

 

3. De behandelaar in de gespecialiseerde ggz  
Met ‘de behandelaar’ wordt in dit Rijnstate kwaliteitsstatuut bedoeld de professional 

die uitvoering geeft aan (een deel van) de behandeling en die niet de rol van 

psychiater (i.c. regiebehandelaar) heeft. In de praktijk betekent dit: arts-assistent (al 

dan niet in opleiding tot psychiater), college-medisch specialist (of arts-assistent 

onder supervisie van de betreffende medisch specialist), klinisch psycholoog, gz-

psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut, verpleegkundig specialist, 

(specialistisch) verpleegkundige, vaktherapeut, fysiotherapeut, ergotherapeut, 

logopedist, en diëtist. 

De behandelaar in Rijnstate handelt in overeenstemming met de voor hem geldende 

professionele (wetenschappelijke) standaard. Hij voert zijn aandeel in de 

behandeling uit zoals vooraf vastgelegd in het individuele behandelplan, het 

zorgprogramma en/of zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving. Bij 

spoedindicaties verleent de behandelaar (i.c. collega medisch specialist/arts-

assistent) direct diagnostiek en behandeling en wordt dit achteraf verantwoord in het 

medisch dossier cq behandelplan. 

Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is 

opgeleid. Hij is gehouden zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan 

wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem 

als hulpverlener mogen worden gesteld. Intervisie en supervisie zijn hierbij essentiële 

instrumenten. In Rijnstate geldt voor de klinisch opgenomen patiënten dagelijkse 

multidisciplinaire afstemming (verpleegkundigen, vaktherapeuten, artsen en 
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psychiaters) en intervisie; voor de arts-assistenten geldt dagelijkse supervisie door 

de psychiater. De overige poliklinisch werkzame behandelaren hebben wekelijks 

onderlinge intervisie (psychologen, verpleegkundigen, psychotherapeuten). 

 

Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de behandelaar in de 

gespecialiseerde ggz (in Rijnstate betreft dit de arts-assistent (al dan niet in opleiding 

tot psychiater), college-medisch specialist (of arts-assistent onder supervisie van de 

betreffende medisch specialist), klinisch psycholoog, gz-psycholoog, 

psychotherapeut, systeemtherapeut, verpleegkundig specialist, (specialistisch) 

verpleegkundige, vaktherapeut, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, en diëtist):  

 De behandelaar geeft binnen het kader van het behandelplan zelfstandig 

uitvoering aan (delen van) het behandelplan;  

 De behandelaar is verantwoordelijk voor het eigen handelen;  

 Hij voorziet de psychiater (i.c. regiebehandelaar) regelmatig en op tijd van 

relevante informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheden kan waarmaken. 

Dit gebeurt meestal via aantekeningen in het elektronische patiëntendossier;  

 Hij volgt aanwijzingen van de psychiater op voor zover deze verenigbaar zijn 

met zijn/haar eigen deskundige oordeel en meldt expliciet bij de 

regiebehandelaar wanneer hij geen gevolg geeft aan diens aanwijzingen;  

 Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt hij de psychiater daarvan in 

kennis.  

Wanneer er sprake is van een verschil van mening of inzicht met de psychiater (i.c. 

regiebehandelaar) over de te volgen behandeling van een patiënt, kan de 

behandelaar een beroep doen op de door Rijnstate opgestelde escalatieprocedure. 

Wanneer dit verschil van inzicht verplichte zorg betreft wordt opgeschaald naar de 

geneesheer-directeur.  

 

4. Organisatie van de zorg  
Rijnstate is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgverlening en de 

monitoring daarvan op zodanige wijze dat er sprake is van een veilige zorgomgeving.  

Inzake de totale organisatie van de zorg beschrijft Rijnstate in dit kwaliteitsstatuut ggz 

de volgende afspraken. 
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Toezicht op bevoegdheid en bekwaamheid van zorgverleners 

Binnen Rijnstate gelden strikte regels betreffende het aannamebeleid van medisch 

specialisten en andere hulpverleners. De psychiaters worden vijfjaarlijks 

geherregistreerd bij de RGS en daartoe leveren zij bewijzen aan voor voldoende 

nascholing, intercollegiale toetsing (kwaliteitsvisitatie Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie, IFMS) en daadwerkelijke uitvoering van patiëntenzorg. De klinisch 

psychologen en psychotherapeuten voldoen aan de eisen zoals gesteld door het 

Nederlands Instituut voor Psychologen i.c. de Federatie voor 

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. De verpleegkundig 

specialisten voldoen aan de herregistratie-eisen van hun beroepsorganisatie. De 

leidinggevenden van de RVE Psychiatrie Rijnstate zien erop toe dat de aangestelde 

behandelaren bevoegd zijn, en hun bekwaamheden onderhouden. Zo wordt het 

toepassen van voorbehouden handelingen door verpleegkundigen routinematig 

getraind en getoetst, conform rooster.  

 

Procedure voor op- en afschalen van zorgverlening 

De psychiater (i.c. regiebehandelaar) evalueert naar gelang de ernst van de toestand 

van de patiënt dagelijks, wekelijks of op indicatie (3-6 maandelijks) samen met de 

patiënt (en zijn naasten) of deze voldoende zorg krijgt. Indien er een verbetering in 

de toestand van de patiënt ontstaat wordt de hulpverlening afgebouwd en na 

afronden van de behandeling beëindigd. Bij toename van ernst van de psychiatrische 

toestand wordt de zorg opgeschaald naar bv. intensievere thuisondersteuning (IPT), 

eerder of vaker contacten op de polikliniek, inzet van dagbehandeling of zelfs 

klinische opname.  

 

Reguliere samenwerkingsafspraken 

Rijnstate heeft reguliere afspraken met huisartsen, Pro Persona, GGNet, Karakter 

(kinder- en jeugd-ggz) en Iriszorg (verslavingszorg). In deze afspraken wordt 

geregeld welke patiënten onderling verwezen kunnen worden (voor bv. crisiszorg, 

klinische opname op de MPU Rijnstate, of voor IHT bij de ggz instellingen). Het doel 

is te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de meest passende zorg krijgt.  

 

Informatie-uitwisseling en -overdracht tussen psychiater en andere betrokken 

behandelaren 
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Binnen Rijnstate wordt gewerkt met één elektronisch patiëntendossier. Zowel de 

psychiater (i.c. regiebehandelaar) als de overige behandelaren rapporteren hierin 

schriftelijk hun bevindingen bij diagnostiek en behandeling. Naar gelang de ernst van 

de toestand van de patiënt is dit meerdere malen per dag, dagelijks, wekelijks, tot in 

de frequentie van het polikliniek bezoek. In reguliere overleggen (wekelijkse 

multidisciplinaire overleggen [MDO’s], dagelijkse patiëntenvisites) wordt mondeling 

informatie uitgewisseld en overgedragen.   

 

Escalatieprocedure indien bij een zorgproces betrokken zorgverleners het onderling 

oneens zijn 

In principe is de psychiater de regiebehandelaar en neemt hij de definitieve 

beslissingen als betrokken zorgverleners onderling het oneens zijn.  

De psychiater (i.c. regiebehandelaar) is gehouden aan de noodzaak zijn eigen 

inschatting te toetsen bij een collega-psychiater (of alle aanwezige psychiaters bij de 

wekelijkse intervisie), indien de onenigheid aanblijft na zijn beslissing. De psychiaters 

zullen in uitzonderingsgevallen in meerderheid van stemmen definitief beslissen over 

het behandelbeleid van een individuele patiënt. Zo nodig neemt een andere 

psychiater het regiebehandelaarschap over van de oorspronkelijke psychiater. 

  

Wettelijke dossierplicht 

De psychiaters zien er bij de klinisch opgenomen patiënten (vrijwel) dagelijks op toe 

dat het elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden. Bij ambulante patiënten is 

de psychiater (i.c. regiebehandelaar) verplicht aantekeningen bij te houden van ieder 

contact met de patiënt. Bij de vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie vanuit de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie wordt eveneens een evaluatie gedaan van de 

dossiervoering. Overigens zien alle psychiaters frequent elkaar patiëntendossiers, 

van zowel de opgenomen, dagklinische, consultatief geziene en/of poliklinische 

patiënten vanwege de onderlinge waarneming. De psychiaters spreken elkaar aan 

op het feit als de schriftelijke verslaglegging onvoldoende is. 

 

Elektronisch patiëntendossier Rijnstate 

Rijnstate heeft een elektronisch patiëntendossier ingericht, zodanig dat de relevante 

gegevens toegankelijk zijn voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de 

zorgverlening aan de patiënt. Dit systeem wordt voortdurend onderhouden. De 
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medisch specialisten zijn betrokken bij de evaluatie en eventuele aanschaf van 

nieuwe software.  

Wachttijden monitor en wachttijdinformatie 

Op de openbare website van Rijnstate worden de wachttijden voor de intake bij de 

psychiater op de polikliniek zichtbaar gemaakt (http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-

patient/Wachttijden.htm). Maandelijks inventariseert het secretariaat hoe lang de 

wachtlijst is voor poliklinische patiënten. Voor de klinische patiënten is er vrijwel geen 

wachtlijst. Indien een patiënt zo ernstig ziek is en alleen nog terecht kan bij de RVE 

Psychiatrie Rijnstate (bv. bij een spoedige MPU-opname en/of ECT-indicatie), volgt 

in principe directe opname. 

 

ROM-gegevens 

Rijnstate meet – afhankelijk van de situatie van de patiënt (opname, poliklinisch) bij 

aanvang en afsluiting van de behandeling – routinematig de uitkomst van de 

behandeling (zogenaamde ROM). Conform de afspraken met de zorgverzekeraars 

levert Rijnstate de ROM-gegevens aan in het kader van de SBG.  

 

Overdracht van zorg en/of behandeling 

Indien de diagnostiek en/of behandeling bij Rijnstate is afgerond volgt terugverwijzing 

naar de huisarts. Dit gebeurt vrijwel altijd mondeling (per telefoon), aangevuld met 

een afsluitingsbrief. Deze brief wordt altijd (mede-) getekend door de psychiater (i.c. 

regiebehandelaar). 

Indien er vervolgbehandeling in de specialistische ggz nodig is, maar Rijnstate deze 

zorg niet kan leveren, wordt deze zorg overgedragen aan een collega instelling. Dit 

gebeurt vrijwel altijd mondeling (per telefoon), gevolgd door een schriftelijke 

overdrachtsbrief. Deze brief wordt altijd (mede-) getekend door de psychiater (i.c. 

regiebehandelaar) en ook in afschrift aan de huisarts gestuurd. 

 

Informatie over patiënten naar verwijzer en andere zorgverleners, rekening houdend 

met wet- en regelgeving over privacy en medisch beroepsgeheim 

Rijnstate verstrekt alleen informatie aan anderen indien de patiënt daar toestemming 

voor geeft en deze informatieverstrekking zinvol is voor de behandeling van de 

patiënt. Direct bij de behandeling betrokken zorgverleners (zoals de verwijzer, 

meestal de huisarts) worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd bij opname, 

http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Wachttijden.htm)
http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Wachttijden.htm)
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ontslag, afsluiting van de behandeling en/of overdracht van de behandeling naar 

elders, waarbij toestemming van de patiënt voor deze informatie-uitwisseling wordt 

verondersteld. Zonder informatie-uitwisseling kan de patiënt immers niet veilig 

worden terugverwezen cq overgeplaatst naar elders voor vervolgbehandeling.  

Bij deze uitwisseling wordt informatie gewisseld betreffende de reden van 

aanmelding, somatische en psychiatrische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, 

anamnese, heteroanamnese, biografische anamnese, psychosociale anamnese, 

psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek (bloed- en 

urineonderzoek, beeldvormend onderzoek, EEG, ECG), beloop van de behandeling 

(decursus), conclusie aan het eind van de behandeling en verder beleid 

(behandelplan) en nazorg (indien aan de orde).  

 

In voorkomende gevallen verzoekt de verzekeringsarts of bedrijfsarts, met 

schriftelijke toestemming van de patiënt, om informatie. Hierbij wordt door de 

psychiater (i.c. hoofdbehandelaar) alleen antwoord gegeven op vragen betreffende 

de psychiatrische diagnostiek, DSM-classificatie, behandelplan en uitkomst van 

behandeling. 

 

In uitzonderingsgevallen verstrekt de psychiater (of arts-assistent gesuperviseerd 

door de psychiater) informatie aan de burgermeester (cq dienstdoende wethouder) 

en/of rechtbank inzake BOPZ-procedures. In deze informatie-uitwisseling wordt 

alleen ingegaan op de symptomen die verdenking cq vaststelling geven van een 

psychiatrische stoornis, het hieruit voortvloeiende gevaar en eventuele geprobeerde 

maatregelen om het gevaar af te wenden. 

 

Overige informatie-uitwisseling vindt niet plaats, tenzij op verzoek van een 

gerechtelijk bevel.  

 

Crisis of terugval na afsluiting van de behandeling 

Indien de patiënt niet meer onder behandeling is bij Rijnstate en er ontstaat een 

terugval of crisis dan zal in principe de patiënt zich eerst moeten wenden tot de 

(waarnemend) huisarts en/of ggz crisisdienst. Deze kan de patiënt dan direct 

verwijzen naar de psychiater in Rijnstate, om daarmee vergoeding van deze 

spoedbehandeling mogelijk te maken. Afhankelijk van de spoedmogelijkheden kan 
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de diagnostiek en behandeling gelijk worden opgepakt of (met een telefonisch advies 

van de psychiater) beheersbaar worden gemaakt tot een later tijdstip. 

In voorkomende gevallen kan het door de (voorheen) behandelend psychiater (i.c. 

voormalige regiebehandelaar) zijn afgesproken dat de patiënt zich meldt op de SEH 

van Rijnstate om direct gezien te worden door de dienstdoende arts van de RVE 

Psychiatrie Rijnstate.  

 

Rijnstate voegt bij het openbaar maken van dit kwaliteitsstatuut de volgende bijlagen 

toe:  

 een afschrift/kopie van het NIAZ keurmerk;  

 een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-

gegevens;  

 zijn algemene leveringsvoorwaarden;  

 het binnen Rijnstate geldende professioneel statuut, waar de genoemde 

escalatie-procedure in is opgenomen.  

 

 


