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Vincent van Gogh heeft haar Kwaliteitsstatuut geëvalueerd en verlengd, met dien
verstande dat de volgende aanvullingen gelden, zoals opgenomen in dit addendum.

Aanvulling 1
Onder punt 10 staat als uitleg voor de toetsing van vraag 10b dat bij deze vraag wordt
getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving en van minimaal een psychiater of
klinisch psycholoog in het multidisciplinaire team. Vincent van Gogh voegt daar de
klinisch neuropsycholoog aan toe (zoals ook in de rest van het Kwaliteitsstatuut reeds
het geval is).
Wijziging/aanvulling 2
Onder punt 10b wordt de zin “Een multidisciplinair team bestaat altijd uit ten minste een
psychiater en/of een klinisch psycholoog aangevuld door een andere medewerker”
vervangen door “Een multidisciplinair team bestaat binnen de specialistische GGZ altijd
uit ten minste een psychiater en/of een klinisch (neuro)psycholoog aangevuld door een
andere medewerker”.
Aanvulling 3
Na vorengenoemde zin (wijziging/aanvulling 4) volgt de volgende aanvulling: “Fysieke
aanwezigheid van een psychiater of klinisch (neuro)psycholoog is gewenst, doch niet
vereist bij een multidisciplinair overleg. Het op afroep beschikbaar zijn van de
psychiater of klinisch (neuro)psycholoog wordt voldoende geacht, met dien verstande
dat in de diagnostiek fase fysieke aanwezigheid van de psychiater of klinisch
(neuro)psycholoog bij het multidisciplinair overleg sterk wordt geadviseerd en bij een
crisis-DBC altijd een psychiater moet worden geconsulteerd. Voor dit laatste is geen
direct patiëntcontact noodzakelijk.” (zie ook het addendum op het Professioneel Statuut
Specialistische GGZ Vincent van Gogh).
Aanvulling 4
Na de zin “Binnen de klinische afdelingen vinden er wekelijks behandel evaluaties
plaats in multidisciplinaire vorm.” volgt de volgende zin ter toelichting: “Dat wil zeggen
dat per patiënt de behandeling twee keer per jaar wordt geëvalueerd.”
Aanvulling 5
Het antwoord “Ja” op vraag 11a behoeft in de ogen van Vincent van Gogh een
toelichting. Vincent van Gogh vraagt immers om toestemming van de patiënt bij het
delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals, met dien
verstande dat bij vrijwillig opgenomen patiënten die via de huisarts zijn verwezen wordt
uitgegaan van veronderstelde toestemming met betrekking tot het delen van gegevens
met de huisarts.
Aanvulling 6
De volgende zin wordt toegevoegd aan het tekstblok onder 14a: “In deze eerste fase
blijft de eindverantwoordelijkheid voor de zorg bij de verwijzer liggen.”
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Aanvulling 7
De volgende zin wordt toegevoegd aan het tekstblok onder 15: “In diagnostiekfase blijft
de eindverantwoordelijkheid voor de zorg bij de verwijzer liggen. In beginsel komt pas
na
overeenstemming
over
het
behandelvoorstel
de
geneeskundige
behandelingsovereenkomst met Vincent van Gogh conform de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand. Zodra overeenstemming over de
behandeling bestaat verschuift de eindverantwoordelijkheid voor de zorg van de
verwijzer naar Vincent van Gogh.”
Aanvulling 8
De volgende zin wordt toegevoegd aan het tekstblok onder 16a: “Ten minste bij
aanvang van deze fase is de regiebehandelaar (en derhalve niet meer de verwijzer)
eindverantwoordelijk voor de zorg.”
Aanvulling 9
De volgende zin wordt toegevoegd aan de paragraaftitel onder 12: “Klachtenregeling
Jeugd Vincent van Gogh” (link naar document).

