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1. Inleiding en doelstellingen 

Dit document beschrijft het kwaliteitsstatuut GGZ voor het Locus behandelprogramma van 

stichting Kwintes, vormgegeven binnen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz, 

vallend onder de Zorgverzekeringswet.  

Hierin staat de wijze beschreven waarop Kwintes de integrale zorg voor de individuele cliënt 

heeft georganiseerd. Specifieker worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen weergegeven. Hierbij worden 

de regie en de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk gestimuleerd en is de doelmatigheid van 

de zorgverlening zo optimaal mogelijk inzichtelijk en toetsbaar, waarmee Kwintes gepaste zorg 

bevordert. 

Het doel van dit document is inzichtelijk maken hoe er aan de behandeling  vorm en inhoud 

gegeven wordt. Het maakt voor de cliënt en diens familie inzichtelijk hoe Kwintes vorm geeft aan 

kwaliteit van zorg en stelt hen zo in staat om een weloverwogen keuze te maken voor een 

bepaalde zorgaanbieder en participant te zijn in de besluitvorming met betrekking tot hun 

individuele behandelproces. Ook dient dit stuk als kader voor werkafspraken binnen het 

behandelprogramma en/of het professioneel netwerk en stelt het financiers, toetsende en 

toezichthoudende instanties in staat om de kwaliteit van zorg te beoordelen zoals die door 

Kwintes binnen het Locus behandelprogramma wordt geboden. 

Om dit doel te kunnen bereiken zal dit document op de transparantiekalender van het 

Zorginstituut worden geplaatst.  
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2. Algemene uitgangspunten 

 

2.1 Cliënt centraal 

Binnen het Locus behandelprogramma staat de ontwikkeling van de cliënt voorop. Hierbij wordt 

de cliënt zelf in staat gesteld om maximale regie te voeren over diens behandeling en wordt de 

besluitvorming door de cliënt en de professional over de behandeling gezamenlijk uitgevoerd. 

Ook wordt de wijze waarop de samenwerking met familie en naasten wordt ingevuld 

gezamenlijk vormgegeven.  

Vanwege de leeftijdscategorie waarin het grootste deel van onze cliënten zich bevindt (namelijk 

16-28 jaar) worden ouders en overige betrokkenen vanuit het systeem met regelmaat betrokken 

bij de behandeling van de cliënt. Hierbij handelt Kwintes volgens de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst.  

2.2 Afstemming en samenwerking 

Er zijn vaak meerdere professionals betrokken bij de behandeling, dit maakt een duidelijke 

onderlinge afstemming en rolverdeling tot een vereiste. Dit geldt zowel intern voor de 

medewerkers  van Kwintes als extern voor de contacten met professionals van andere 

zorginstellingen. In dat geval is er sprake van meerdere behandelovereenkomsten op hetzelfde 

moment of opeenvolgend op elkaar. Met instemming van de cliënt worden er afspraken 

gemaakt ten aanzien van een goede overdracht, de onderlinge afstemming en samenwerking 

tussen zorgprofessionals. Hiervoor is de betreffende regiebehandelaar (GZ-Psycholoog) 

verantwoordelijk.  

2.3 Wet en regelgeving 

Kwintes voert de behandeling binnen het Locus programma uit volgens de professionele 

standaard. Hierbij worden de wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden te 

allen tijde in acht genomen (zoals de Wkggz, de wet BIG, de WGBO, de Zorgverzekeringswet, de 

Jeugdwet en de WMO 2015).  

2.4 Toets op uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen, bijstellen en evalueren van dit statuut zullen de voorschriften altijd getoetst 

worden op proportionaliteit en uitvoerbaarheid om ervoor te zorgen dat de administratieve last 

in verhouding staat tot het doel waartoe zij dient.  
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3. Zorgaanbod 

In dit hoofdstuk wordt het behandelaanbod van het Locus behandelprogramma omschreven. Op 

basis van deze informatie kan de cliënt beoordelen of hij passende en goede zorg krijgt en of hij 

hierin zelf de regie kan houden of nemen. Hiermee fungeert het als een gids om een weloverwogen 

keuze te maken voor een zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming. Hiervoor beschikt 

Kwintes ook over specifieke cliëntinformatie, welke online beschikbaar is op de Kwintes website.  

3.1  Fases van het behandelproces 

Elke cliënt gaat de volgende fases door bij het Locus behandelprogramma van Kwintes:  

 

Fase 1: Voortraject bij verwijzer 

Bij aanvang van het wonen kan de inschatting worden gemaakt dat een cliënt meer nodig heeft dan 

de geboden specialistische begeleiding op de woonvorm en behandeling geïndiceerd is om het 

traject te doen slagen. Ook kan een lopend behandeltraject van een collega instelling worden 

overgenomen, bijvoorbeeld met als reden het vergroten van het leereffect of om praktische 

redenen.  Wordt er gedacht aan behandeling, dan wordt de route richting een zogenaamde ‘Locus 

locatie’ verkend. De cliënt kan zich tot de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wenden 

op grond van een verwijzing. De zorginstelling is er voor verantwoordelijk dat een juiste – dat wil 

zeggen voldoend aan de eisen van de zorgverzekeraars – verwijsbrief in elk dossier is opgenomen. 

Het Locus behandelprogramma kent nauwelijks wachttijden en respecteert hiermee de 

Treeknormen. Tot het moment van intake is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt.  

Fase 2: Aanmelding & intake met regiebehandelaar GZ- psycholoog 

Als er aan een behandeling binnen het Locus behandelprogramma gedacht wordt, wordt er een 

verwijzing voor behandeling naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ gedaan. De 

betreffende GZ-Psycholoog (die gekoppeld is aan de ‘Locus locatie’) zal vervolgens als 

regiebehandelaar de cliënt zien voor intake. Daarna is de regiebehandelaar aanspreekpunt voor de 

cliënt en verantwoordelijk voor diens traject. Tijdens de intake zal de GZ-Psycholoog nagaan of er 

een effectief en doelmatig aanbod geformuleerd kan worden, dat aansluit bij de wensen, 

zorgbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt en diens systeem. Wanneer dit niet lukt, wordt de 

cliënt terug verwezen naar de verwijzer en zal er hulp geboden worden bij het zoeken naar een 

begeleidings- en/of behandelaanbod dat beter aansluit. 

Elke Locus locatie heeft een eigen regiebehandelaar/GZ-Psycholoog. Deze GZ-Psycholoog heeft een 

BIG registratie, houdt deze registratie zorgvuldig bij en houdt zich aan de beroepscode voor 

psychologen. De GZ-Psycholoog is aanspreekpunt voor de cliënt. Wanneer de cliënt geen klik ervaart 

zal dit allereerst met de cliënt besproken worden en zal bekeken worden of de behandelaar en de 

cliënt onderling tot een oplossing kunnen komen. Als dit niet lukt, zal de cliënt hulp krijgen bij het 

zoeken van een alternatieve optie voor behandeling. Omdat er per locatie één GZ-Psycholoog 

beschikbaar is zal deze alternatieve optie veelal extern gezocht moeten worden.  
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Fase 3: Diagnostiek 

Cliënten worden aangemeld met een actuele psychiatrische diagnose, waarvoor de diagnostiek in de 

meeste gevallen al gedaan is door specialistische zorgaanbieders. De GZ-

Psycholoog/regiebehandelaar beoordeelt de cliënt via direct contact en kiest ervoor om de DSM-IV 

classificatie al dan niet te bevestigen.  

Wanneer dit nodig is, zal de regiebehandelaar en/of de klinisch psycholoog diagnostiek kunnen 

verrichten waarbij er te allen tijde direct contact plaatsvindt. Er kan gebruik gemaakt worden van 

vragenlijsten, intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. 

De cliënt zal vervolgens worden geïnformeerd over de diagnose en diens betekenis in een taal en 

een vorm die aansluit bij zijn behoefte. De interne en externe behandelopties worden met de cliënt 

besproken, hierbij zal steeds afgewogen worden of betrokkenheid van het systeem gepast is.  

Fase 4: Behandeling  

Tijdens het intakegesprek zal de regiebehandelaar behandeldoelen opstellen met de cliënt. Deze 

worden verwerkt in een behandelplan, waarin de periode tot evaluatie ook vermeld wordt. Naast de 

doelen wordt ook de behandelduur en het behandelmiddel weergegeven (zie bijlage 2). Als er 

meerdere zorgaanbieders gelijktijdig betrokken zijn bij de behandeling, worden de afspraken 

hierover eveneens opgenomen in het behandelplan.   

Het behandelplan wordt na instemming van de cliënt vastgesteld door de regiebehandelaar. Na 

afronding van de behandeling wordt de huisarts op de hoogte gesteld van het verloop en het 

resultaat van de behandeling, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt. Tijdens de behandeling blijft 

het behandelplan ter beschikking van de cliënt waarbij de cliënt te allen tijde een kopie kan 

verkrijgen en recht heeft op inzage.  

Bij sommige cliënten wordt er naast het behandelplan gebruik gemaakt van een signalerings- of een 

veiligheidsplan, hierin staat beschreven hoe te handelen bij crisis, vaak uitgedrukt in verschillende 

fases van oplopende ernst van de klachten.  

Tijdens de behandeling heeft de cliënt de specialistische begeleiding (woon- en persoonlijke 

begeleiding) 24 uur per dag als aanspreekpunt. Daarnaast kan er contact gezocht worden met de GZ-

Psycholoog/regiebehandelaar. De GZ-Psycholoog/regiebehandelaar evalueert periodiek en wanneer 

nodig eerder de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en besluit in 

samenspraak met de cliënt of er voortgezet, dan wel op- of afgeschaald zal worden. Bij onvoldoende 

toegevoegde waarde kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Wordt de 

behandeling bijgesteld, dan leidt dit tot een nieuwe versie van het behandelplan. Daarnaast wordt 

periodiek de HONOS vragenlijst ingevuld (ROM-meting) om het effect van de behandeling inzichtelijk 

te maken.  

Cliënten en naastbetrokkenen van cliënten van Kwintes kunnen klachten hebben over (de 

begeleiding en de behandeling) van Kwintes. Zij kunnen volgens het klachtenreglement een 

schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie en indien gewenst ondersteund worden door 

de cliënt-/familie vertrouwenspersoon.   

Als een psychologische behandeling niet toereikend is en er, zoals bij suïcidaal gedrag, sprake is van 

een spoedeisend karakter zal een externe psychiater betrokken worden middels een verwijzing door 
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de huisarts. Er zal dan een tweede DBC geopend worden, hetgeen alleen mogelijk is als de cliënt 

meerdere DSM-IV classificaties heeft en beide behandelingen substantieel eigenstandige doelen 

nastreven. Een grondige afstemming tussen de behandelaren is van groot belang in deze situatie. 

Indien een cliënt één DSM-classificatie heeft, dan wordt in een acute situatie de DBC binnen Kwintes 

(tijdelijk) gestopt zodat de cliënt extern psychiatrisch behandeld kan worden.  

Fase 5: Afsluiting en nazorg 

De regiebehandelaar bespreekt met de cliënt en eventueel diens systeem de resultaten van de 

behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt geïnformeerd middels een 

eindbrief, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt. Mocht er een vervolgbehandeling nodig zijn, 

ontvangt de verwijzer een gericht advies. De regiebehandelaar sluit vervolgens de DBC conform de 

NZa-regelgeving.  

Er zijn meerdere redenen om de behandeling af te sluiten: 

 De behandeldoelen zijn behaald, de behandeling wordt gestopt en overgedragen aan de 

begeleiding 

 Het traject binnen de gespecialiseerde GGZ kan worden afgesloten en er kan worden 

afgeschaald naar de generalistische basis GGZ. De GZ-Psycholoog/regiebehandelaar zal 

zorg dragen voor een nauwkeurige afstemming en overdracht 

 De cliënt is niet meer gemotiveerd, de therapie heeft geen effect of de jongere is niet 

tevreden. De GZ-Psycholoog/regiebehandelaar zal dit bespreken met de cliënt, 

eventueel diens systeem en waar nodig de verwijzer 

 De ontwikkeling van de cliënt stagneert of de cliënt gaat achteruit. De GZ-

Psycholoog/regiebehandelaar zal dit bespreekbaar maken met de cliënt en eventueel 

diens systeem en zal in overleg met de cliënt op zoek gaan naar een alternatief 

zorgaanbod dat beter aansluit bij de behoefte van de cliënt 

 

3.2 Regiebehandelaar 

De GZ-Psycholoog is regiebehandelaar binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde 

GGZ. De regiebehandelaar coördineert het behandelproces en is eerste aanspreekpunt voor de 

cliënt (en het systeem). Een wisseling van regiebehandelaar wordt in principe als ongewenst 

beschouwd, vanuit het oogpunt van continuïteit van zorg.  

Overige taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar zijn als volgt: 

 De regiebehandelaar is op de hoogte van de bevoegdheid en bekwaamheid van de 

overige betrokken zorgverleners in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel 

van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn (NB: Binnen Kwintes wordt tot 

op heden nog geen gebruik gemaakt van deze constructie, maar mogelijk in de 

toekomst wel) 

 De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van andere professionals passend zijn 

binnen het behandelplan en laat zich tijdig en zo voldoende als noodzakelijk informeren 

over de betrokkenheid van de anderen 

 De regiebehandelaar houdt toezicht op een goed verlopende dossiervoering 
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 De regiebehandelaar draagt zorg voor het inzetten van de juiste hulp en het op- en 

afschalen van de behandeling (hiermee wordt een verkeerde intensiteit van 

behandeling voorkomen) 

 De regiebehandelaar communiceert op adequate wijze met de cliënt (en eventueel het 

systeem) over het verloop van de behandeling. 

De regiebehandelaar binnen Kwintes is GZ-Psycholoog en daarmee BIG geregistreerd, bezit een AGB 

code, heeft relevante werkervaring en neemt periodiek deel aan een vorm van intervisie. 

Binnen het Locus behandelprogramma wordt zorg verleend in de generalistische basis GGZ en de 

gespecialiseerde GGZ.  

3.2.1. Generalistische basis GGZ 

Binnen de generalistische basis GGZ is de GZ-Psycholoog regiebehandelaar. De 

generalistische basis GGZ kent drie productgroepen: kort, middel en intensief. De 

regiebehandelaar is aanwezig op de woonvorm en dus dichtbij de dagelijkse praktijk. Naast 

de GZ-Psycholoog is de klinisch psycholoog/programmaleider betrokken, die beschikbaar is 

voor advies of consultatie. Waar nodig wordt de klinisch psycholoog/programmaleider 

betrokken bij directe cliënten contacten op start en/of evaluatiemomenten.  

3.2.2. Gespecialiseerde GGZ 

Bij co morbiditeit, persoonlijkheidsproblematiek, of intensieve problematiek op meerdere 

terreinen kan gespecialiseerde behandeling worden ingezet. De GZ-Psycholoog fungeert als 

regiebehandelaar en uitvoerder van de gespecialiseerde behandeling en betrekt hierbij op 

regelmatige basis de klinisch psycholoog/programmaleider voor multidisciplinair overleg. Bij 

start- en evaluatiemomenten tijdens de behandeling wordt de klinisch 

psycholoog/programmaleider standaard betrokken, bij voorkeur in een direct cliënten 

contact.  

3.3 Vormgeven gepast gebruik 

Binnen het Locus behandelprogramma wordt gebruik gemaakt van ‘matched care’, hierdoor wordt 

de juiste hulp ingezet als de behandeling aanvangt. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat de 

behandeling tijdig op- en afgeschaald wordt om onder- of overbehandeling te voorkomen. Deze 

keuzes worden gebaseerd op kwaliteitsstandaarden en de algemeen geldende inhoudelijke 

richtlijnen voor behandeling in de GGZ.  
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4 Verantwoording, toetsing en controle van het kwaliteitsstatuut   

De zorgverleners zijn allen BIG-geregistreerd, volgen bij- en nascholing volgens de hiervoor geldende 

richtlijnen en er is sprake van (her)accreditatie. De klinisch psycholoog is onderdeel van twee 

intervisiegroepen van medewerkers uit hetzelfde vakgebied met als doel het vergroten van de 

deskundigheid van de betrokkenen. Daarnaast is zij lid van de NVGzP en de LVVP.  

4.1 Taken en eindverantwoordelijkheid 

De klinisch psycholoog is als programmaleider eindverantwoordelijk voor de uitvoering en 

ontwikkeling van het behandelprogramma ten behoeve van de individuele zorg van de cliënt. Echter, 

de GZ-psycholoog die werkzaam is op de betreffende locatie, draagt als regiebehandelaar de 

eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het behandelplan ten behoeve van de individuele 

zorg voor de cliënt. De GZ-Psycholoog/regiebehandelaar is eveneens verantwoordelijk voor het 

voldoen van het behandelplan aan wettelijke eisen. De professional geeft niet zonder toestemming 

van de cliënt informatie aan derden en niet dan nadat de betreffende informatie is besproken met 

de cliënt. De GZ-Psycholoog/regiebehandelaar behandelt de cliënt onder zijn persoonlijke 

verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van zijn bekwaamheid en in overeenstemming met de 

voor hem geldende professionele standaard (volgens protocollen en richtlijnen vanuit de 

beroepsgroep). Indien de grenzen van de bekwaamheid dreigen overschreden te worden, schakelt 

de professional een collega in en doet bijvoorbeeld een beroep op de klinisch 

psycholoog/programmaleider. De GZ-psychologen volgen werkbegeleiding bij de klinisch 

psycholoog. Behandelplannen worden ter goedkeuring besproken met de klinisch psycholoog en 

waar nodig is de klinisch psycholoog te allen tijde beschikbaar voor advies en/of consultatie.  

4.2 Meten behandeleffectiviteit 

De effectiviteit van de behandeling wordt regelmatig gemeten, passend bij wat gebruikelijk is 

volgens de zorgstandaarden en -richtlijnen. Behandelingen worden afgesloten wanneer er 

onvoldoende gezondheidswinst wordt behaald, dit kan worden geconstateerd middels regelmatige 

evaluatie (waarin de zorgrichtlijnen zoveel mogelijk worden gevolgd en daarmee leidend kunnen zijn 

in het formuleren van criteria voor beëindiging van de behandeling) of middels intervisie en peer 

reviews. De GZ-psychologen en de klinisch psycholoog treffen elkaar als groep twee keer per maand 

voor een vergadering en een beleidsochtend, ook dit geeft gelegenheid tot intervisie en kritische 

evaluaties (peer reviews) ten aanzien van het verloop van behandelingen.  

Ten behoeve van benchmarking levert Kwintes de ROM gegevens aan voor de landelijke benchmark 

GGZ.  

4.3 Verbinding met naasten en samenwerkpartners 

De GZ-psycholoog/regiebehandelaar draagt daarnaast bij aan het tot stand komen en onderhouden 

van externe relaties. Hiermee is indien nodig een goede overdracht van de zorg gewaarborgd.  

Kwintes heeft een cliëntenraad en een familieraad. Dit kwaliteitsstatuut zal periodiek met hen 

worden afgestemd en geëvalueerd.  

4.3 Publicatie van Kwaliteitsstatuut Kwintes Locus Behandelprogramma op transparantiekalender 

Zorginstituut 
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5 Doorontwikkeling kwaliteitsstatuut  

Dit kwaliteitsstatuut is een levend document. Het zal periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld 

conform het vastgelegde onderhoudsplan. Bij de evaluatie zal de werking van het statuut worden 

beoordeeld aan de hand van de algemene uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2.  
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Bronmeldingen: 
http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2016/02/16-02-12-model-kwaliteitsstatuut-ggz.pdf 
 
brief Edith schippers mei 2015.  
http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2015/05/kamerbrief-over-rapport-
hoofdbehandelaarschap-ggz.pdf 
  

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2016/02/16-02-12-model-kwaliteitsstatuut-ggz.pdf
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Bijlage 1: Zorgpaden Behandelprogramma Locus 
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Behandelprogramma Locus 

 

 

Geachte lezer, 

Hierbij presenteren wij u de zorgpaden die wij binnen ons behandelprogramma Locus onderscheiden. Dit 

zorgaanbod bieden wij aan voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Deze jongeren hebben allen een 

DSM-IV classificatie en hebben een hulpvraag op het gebied van het ontwikkelen van hun zelfstandigheid en 

hiermee het verbeteren van het toekomstperspectief. Ook zoeken zij een passende behandeling voor hun 

psychiatrische problematiek. Zij kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van dit aanbod, waarbij wij 

benadrukken dat wij de zorg leveren voor een zo kort als noodzakelijke periode, dit kan dus ook een periode 

van enkele maanden zijn. De GZ-Psycholoog kiest op basis van onze inclusiecriteria of het Locus programma 

aansluit bij de behoefte van de cliënt. Vervolgens wordt de zorgvraag zwaarte tijdens de intake door de GZ-

Psycholoog ingeschat, waarna de cliënt binnen de basis of de gespecialiseerde GGZ behandeld wordt, dit 

wordt afgestemd met de verwijzer. Zo’n 50 tot 75 procent van onze cliënten past binnen een van de door 

ons gedefinieerde zorgpaden, voor de overige cliënten geldt dat we ze aanmerken als ‘zorgpad niet 

specifiek’, waarbij we wel de intensiteit (basis of gespecialiseerde GGZ) van tevoren inschatten en 

vastleggen. Tijdens de behandeling vinden er regelmatig evaluaties plaats, zie hiervoor de uitgewerkte 

zorgpaden. Na afloop van de behandeling stroomt de cliënt bij voorkeur uit naar een eigen/zelfstandige 

woning, in enkele gevallen sluit een langdurig verblijf binnen een beschermde woonvorm echter beter aan.  

Onze begeleiding wordt geboden door woonbegeleiders (werkers op MBO niveau) en persoonlijk 

begeleiders (geschoold op HBO niveau), de behandeling wordt uitgevoerd door GZ-Psychologen en een 

Klinisch Psycholoog/hoofdbehandelaar. Deze disciplines werken continu met elkaar samen om de zorg zo 

goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en zo bereiken wij met begeleiding en behandeling een unieke  

‘1 + 1 = 3’ combinatie! Uiteraard is ons behandelprogramma de afgelopen jaren en ook in de toekomst 

steeds het onderwerp van continue evaluatie en verbetering en daarmee is de inhoud voortdurend in 

beweging. 

Met het bedrijf Mind District hebben wij een overeenkomst gesloten om e-health behandeling aan te bieden 

voor de cliënt en het netwerk van de cliënt vanaf Januari 2016. Zij bieden behandelmodules aan in zowel de 

basis als in de gespecialiseerde GGZ, deze modules kunnen op maat worden ingezet. Modules in de basis 

GGZ zijn generiek van aard en hebben bijvoorbeeld het verbeteren van het zelfbeeld, stressbestendigheid of 

minder piekeren als thema’s. Voor de systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie maken we gebruik 

van modules en protocollen die corresponderen met de geldende richtlijnen in de GGZ. De behandeling 

wordt momenteel uitgevoerd op individueel niveau, voor de toekomst hebben we echter wel de wens om 

groepsbehandelingen aan te bieden. Mocht u specifieke inhoudelijke vragen willen stellen, kunt u terecht bij 

ondergetekende, Sandra Bonte. 

 

Sandra Bonte 

Klinisch Psycholoog en  Hoofdbehandelaar 

Maart 2017 
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Behandelprogramma Locus 

Overzicht Zorgpaden Behandelprogramma Locus 

 

Zorgpad Aandachtstekort- en gedragsstoornissen.......................................3  

 

Zorgpad Angststoornissen.............................................................................4 

 

Zorgpad Bipolaire en overige stemmingsstoornissen....................................5 

 

Zorgpad Depressieve stoornissen..................................................................6 

 

Zorgpad Eetstoornissen.................................................................................7 

 

Zorgpad Persoonlijkheidsstoornissen............................................................8 

 

Zorgpad Pervasieve stoornissen....................................................................9 

 

Zorgpad Posttraumatische stoornissen........................................................10 

 

Zorgpad Schizofrenie en overige psychotische stoornissen.........................11 
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Bijlage 2: Behandelplan Locus behandelprogramma 

 

 

BEHANDELPLAN LOCUS 

 

Naam  
 

Geboortedatum  
 

Verwijzer 
 

 

BSN Nummer 
 

 

Verzekerd bij 
 
Polisnummer verzekering 
 

 

Hoofdbehandelaar  
 

Uitvoerend behandelaar  
 

Persoonlijk begeleider 
 

 

Overige betrokkenen  
 

Datum behandelplan  
 

Datum evaluatie behandelplan  
 

Type GGZ 
(kruis het type aan) 

Basis GGZ 

 Kort 

 Middel 

 Intensief 

  Gespecialiseerde 
GGZ 

 

Zorgpad 
 

 

Geschatte behandelduur 
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Kopie voor betrokkene  

Dit behandelplan  is vertrouwelijk van aard. Voor het aangaan van dit behandelplan is vooraf 

toestemming nodig van de betrokkene. 

Ter bescherming van de privacy zijn de rechten van betrokkene en plichten van de instelling vastgelegd in 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
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Korte samenvatting van de voorgeschiedenis: 
(in welke periode diagnostiek, begeleiding en/of behandeling door welke instelling of persoon) 

Reden van aanmelding: 

Beschrijvende diagnose: 
 
 
 
Vastgesteld door:          
Naam instelling:     
Op datum: 

DSM-classificatie: 
 
 
 
Vastgesteld door: 
Naam instelling: 
Op datum:  

Behandeldoel 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Behandelmiddel 
1.  
2. 
3. 
4. 
5.  

Behandelduur 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bespreking 
 
Het behandelplan is besproken d.d.:                                te  
 

Overeenstemming 
 
De client stemt in met zijn/haar behandelplan: ja/nee 
De cliënt heeft informatie ontvangen over het behandelprogramma Locus:  ja/nee 
De cliënt gaat akkoord met het verstrekken van informatie naar de verwijzer: ja/nee 
  

Handtekening behandelaar (optioneel) 
 
 

Handtekening cliënt (optioneel) 
 
 
 

 

Eventueel ondertekenen door zowel behandelaar als cliënt. Dit is niet verplicht. Mocht er niet getekend zijn, 
dan in elk geval in het dossier vermelden dat de cliënt akkoord gaat met het behandelplan. 


