
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: Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie
Hoofd postadres straat en huisnummer: Van Swietenplein 1
Hoofd postadres postcode en plaats: 9728NT Groningen
Website: ww.martiniziekenhuis.nl
KvK nummer: 41012091
AGB-code(s): 54540053

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: T.W. Broersma
E-mailadres: t.broersma@mzh.nl
Telefoonnummer: 0505246180

3. Onze locaties vindt u hier
Link: http://www.martiniziekenhuis.nl/Behandelingen--onderzoeken/Onze-specialismen/Psychiatrie-
/

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
De polikliniek psychiatrie is een kleine polikliniek waar patiënten kortdurend worden behandeld met
psychiatrische problemen die liggen op het raakvlak tussen psyche en somatiek. De aanmelding
verloopt via de huisarts die een verzoek doet om iemand te zien voor de specialistische GGZ (vaak op
verzoek van een medisch specialist uit het Martini Ziekenhuis). Het intake gesprek is met de
psychiater. Er werken 2 mannelijke en 1 vrouwelijke psychiater op de polikliniek. Indien u een
voorkeur heeft dan kunt dit aangeven. De psychiater is uw aanspreekpunt en met hem/haar kunt u
alles overleggen. De psychiater heeft goed overzicht over het aanbod in de regio en bespreekt met u
welke zorg er nodig is of verwijst u door naar een juiste zorgverlener. Wanneer u met de psychiater
bespreekt om bij hem in behandeling te blijven, en dat is geïndiceerd, dan is dit ook mogelijk op onze
polikliniek. U kunt dit bespreken met uw psychiater en wanneer u een voorkeur heeft dan zal dit
worden meegenomen. We verwijzen door naar instelling in de regio zoals Lentis, UCP, InterPsy of
PsyZo. Er is participatie in het regionaal netwerk verwarde personen, het regionaal netwerk
suïcidaliteit en het regionaal netwerk acute psychiatrie.

5. Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie heeft aanbod in:
de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie
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):

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie
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: Psychiater Toelichting: Onze polikliniek is mono-disciplinair en we hebben geen
andere beroepsgroep.

8. Structurele samenwerkingspartners
Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie 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):
Verwijzingen voor psychiatrische opnames worden gedaan naar UCP, Lentis, GGZ Drenthe en GGZ
Friesland. Verder hebben we een samenwerkingsovereenkomst van de keten met Lentis, UCP,
Accare, politie, ambulance en VNN. Lentis, Hereweg 78, Groningen. www.lentis.nl UCP, Hanzeplein 1,
Groningen.
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Universitair_Centrum_Psychiatrie/Paginas/default.aspx
Accare, Hanzeplein 1, Groningen www.accare.nl GGZ Drenthe, www.ggzdrenthe.nl GGZ Friesland,
www.ggzfriesland.nl

II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Psychiaters nemen deel aan de externe visitaties door de wetenschappelijke beroepsvereniging. De
uitkomsten van deze visitaties worden gedeeld met Stafbestuur en Raad van Bestuur. De psychiaters
zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie. Een van de psychiaters is lid en supervisor van de Vereniging voor Cognitieve
Gedragstherapie. Een van de psychiaters is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische
Psychotherapie. Psychiaters verlenen actief medewerking aan activiteiten in het kader van het
ziekenhuisbrede accreditatie systeem. De vakgroep doet mee in de 2-jaarlijkse cyclus van de groeps
IFMS binnen het ziekenhuis. De vakgroep stelt een verbeterplan op indien intern of externe
vastgestelde zorgindicatoren afwijken van de norm, monitort de voortgang van het verbeterplan en
rapporteert hierover aan Stafbestuur en Raad van bestuur.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Psychiaters werken volgens de richtlijnen en protocollen van de Landelijk Vereniging voor Psychiatrie
en de psychotherapie verenigingen. De vakgroep heeft de zorgprocessen beschreven en evalueert dit
jaarlijks met elkaar.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Alle psychiaters participeren in voldoende mate in deskundigheidsbevorderende trainingen en
activiteiten op het gebied van medische competenties en medische deskundigheid, volgens de eisen
van de wetenschappelijke vereniging. In het wekelijks onderwijsmoment met de opleidelingen
worden nieuwe ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen besproken. Om de 2 maanden heeft het team
een complicatiebespreking waarin complicaties binnen en buiten de lopende behandelingen worden
besproken. Volgens de PDCA-cyclus worden complicaties opgepakt en opgelost, waarbij er altijd een
verbeter element wordt geformuleerd en opgepakt. Dit punt wordt altijd de volgende
complicatiebespreking besproken.

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 Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie
is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen
regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Op de poli werken drie psychiaters, die onderling het behandelbeleid wel afstemmen, maar
individueel regiebehandelaar zijn van hun eigen patiënten. Er zijn geen andere disciplines betrokken
bij de behandeling. Er is wekelijks overleg over de nieuwe aanmeldingen en lopende behandelingen.
De brieven en gesprekken worden in het EPD opgeslagen. Na de intake en bij het afsluiten van de
behandeling volgt er binnen een week een brief naar de huisarts en verwijzer. Indien nodig wordt
tussentijds ook schriftelijke en/of mondeling teruggerapporteerd naar de huisarts en verwijzer.

10c. Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen
van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wanneer behandeling door de psychiater niet meer noodzakelijk is en er kan worden afgeschaald
naar een lagere echelon dan wordt patiënt doorverwezen naar de Basis-GGZ (indien nodig) bij de
samenwerkende partners of verwezen naar de POH-GGZ van de huisarts. Eventueel kan patiënt ook
een eigen hulpverlener aangeven waar hij naartoe wil worden verwezen. Dit gebeurt altijd in overleg
met de patiënt.

10d. Binnen Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie geldt bij verschil van inzicht tussen bij een
zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Wanneer de psychiater tegen problemen aanloopt binnen de behandeling kan er direct overlegt
worden met een collega psychiater. In principe voert elke psychiater zijn eigen behandeling uit.
Wanneer de psychiaters het onderling niet eens zijn over een behandeling, dan volgt er eerst een
gesprek om de standpunten toe te lichten. Uitgangspunt is dat de landelijke richtlijnen leidend zijn.
Als het verschil in mening blijft bestaan dan wordt expertise van een externe collega ingeroepen. Als
overleg niet voldoende is dan wordt een second opinion aangevraagd bij een externe collega. We
hebben elke 2 maanden een complicatiebespreking ter evaluatie.

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. Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz
(SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: ombudsfunctionaris
Contactgegevens: tel. (050) 524 5035 (bij afwezigheid voicemail inspreken) postbus 30033, 9700 RM
Groningen (t.a.v. ombudsfunctionaris)

De klachtenregeling is hier te vinden:



Upload van uw klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: ombudsfunctionaris
Contactgegevens: 0505245035

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

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

14. Aanmelding en intake
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De psychiater of de secretaresse van de afdeling ontvangt de telefonisch of digitale aanmelding en in
het wekelijks overleg wordt besproken welke psychiater de intake doet. De patiënt krijgt een
schriftelijke uitnodiging. De communicatie met de patiënt gaat op een open, gelijkwaardige manier
met respect voor de patiënt. Op de website van het ziekenhuis staan de wachttijden voor intake van
de polikliniek. Wanneer de intake is gedaan dan volgt de behandeling direct. Voor de behandeling is
er geen wachttijd. Elke drie maanden worden de wachttijden van het ziekenhuis aangepast op de
website.

14b. Binnen Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie 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 Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie 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 psychiater is de behandelaar en er zijn geen andere disciplines werkzaam op de polikliniek. De
psychiater doet de intake. De psychiater is verantwoordelijk voor de diagnostiek en het
behandelplan. In overleg met de patiënt wordt besproken wat de beste behandeling is voor deze
patient. De psychiater is regiebehandelaar en stelt zelf de diagnose.

16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Proces: Na het stellen van de diagnose wordt met patiënt besproken wat de verschillende
mogelijkheden zijn van behandeling. Betrokkenheid patiënt: In overleg met patiënt wordt besloten
wat de best mogelijke behandeling is aansluitend bij de wensen van patiënt. Betrokkenheid
medebehandelaren: Op de polikliniek werken psychiaters, geen andere disciplines. De afdeling heeft



een opleiding voor psychiaters en huisartsen. Arts-assistenten doen zelfstandig intakes waarbij de
psychiater aan het eind van het gesprek aanschuift en aanwezig is bij het bepalen van het beleid. De
psychiater gesuperviseerd de behandeling wanneer de arts-assistent de behandeling uitvoert. Rol
multidisciplinair team: er is geen multidisciplinair team en overleg is binnen het team van de drie
psychiaters.

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):
De psychiater is de regiebehandelaar en goed bereikbaar voor patiënt. Via het secretariaat van de
polikliniek is het mogelijk om dezelfde dag contact te hebben met de regiebehandelaar voor vragen
of problemen. Indien de regiebehandelaar niet aanwezig is, neemt de collega psychiater waar en zal
ook dezelfde dag aanspreekbaar zijn.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie als volgt
gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er is een wekelijkse voortgangsbespreking binnen het team over de lopende behandeling. De ROM
wordt aan het begin en aan het eind afgenomen. Er bestaat mogelijkheid om dit op structurele
manier binnen de behandeling te herhalen.

16.d Binnen Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie evalueert de regiebehandelaar samen met de
patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de
behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
De regiebehandelaar heeft in het behandelplan het moment staan van evaluatie van de behandeling.
In de meeste gevallen is dit na 5 gesprekken. Indien de doelmatigheid en effectiviteit van de
behandeling dan niet goed loopt zal een andere koers worden besproken.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie op
de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Elk half jaar is er binnen het ziekenhuis een anonieme meting bij de patiënten van de polikliniek
psychiatrie met de CQI-score (consumer quality index) die door een onafhankelijke afdeling wordt
afgenomen. De CQI score van de vakgroep moet hoger liggen dan 7,5 of hoger dan het gemiddelde
van het gehele ziekenhuis minus 2 standaarddeviaties. Indien dit niet zo is dan volgt een afspraak
met de Raad van Bestuur voor verbetering.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over
vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar
maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Aan het einde van de behandeling wordt er schriftelijk teruggerapporteerd aan de verwijzer. Ook
wordt advies gegeven over eventuele vervolgstappen. Indien patiënt wordt aangemeld voor
vervolgbehandeling elders wordt gezorgd voor adequate informatieoverdracht. Indien patiënt
bezwaar maakt tegen het informeren van verwijzer of anderen dan worden deze niet geïnformeerd.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Wanneer er binnen 3 maanden sprake is van een crisis of terugval dan kan patiënt een afspraak
krijgen op de polikliniek op dezelfde manier als wanneer iemand in behandeling is, dus direct.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Martini Ziekenhuis, poli psychiatrie:
T.W Broersma

Plaats:
Groningen



Datum:
29 november 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.
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