
 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-instelling 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische  

basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut 

openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 
Naam instelling: Stichting zorginstelling Sen 

Hoofd postadres straat en huisnummer: Strevelsweg 738 

Hoofd postadres postcode en plaats: 3083AT Rotterdam 

Website: www.sen-zorg.com 

KvK nummer: 72548835 

AGB-code 1: 22221076 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt 
Naam: Elen Karakas 

E-mailadres: e.karakas@sen-zorg.com 

Telefoonnummer: 0616137973 

3. Onze locaties vindt u hier 
Link: www.sen-zorg.com 

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk: 

Sen Zorg is een instelling die zorg biedt aan mensen met psychische stoornissen. Client gerichte 

behandeling en herstelvisie is leidraad voor het handelen binnen Sen Zorg. De zorg binnen Sen Zorg 

bestaat uit ambulante behandeling voor volwassenen. Sen Zorg richt zich voornamelijk op cliënten 

met comorbide problematiek, zoals verslaving, een juridische titel of een verstandelijk handicap. 

5. Stichting zorginstelling Sen heeft aanbod in: 

de generalistische basis-ggz 

de gespecialiseerde-ggz 

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz 
Cliënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Sen Zorg 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: 

Sen Zorg biedt generalistische BGGZ aan mensen met complexe langdurende psychiatrische 

problematiek, wie door verwezen worden door huisartsen of andere instellingen. Het gaat om 

ambulante zorg aan volwassenen. 

Wie kunnen er optreden als regiebehandelaar: Psychotherapeut, GZ- psycholoog, verpleegkundige 

specialist. 

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz 
Cliënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Sen Zorg 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: 

Sen Zorg biedt ambulante gespecialiseerde GGZ aan cliënten met een zorgbehoefte die niet valt 

onder de basis GGZ. Dit zijn meestal cliënten met problematiek op meerdere levensgebieden. 

Als regiebehandelaar kan optreden: 

Psychiater 

Klinische psycholoog 

Psychotherapeut 

8. Structurele samenwerkingspartners 
Stichting zorginstelling Sen werkt ten behoeve van de behandeling van 

cliënten/cliënten/cliëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het 

samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website): 

Sen Zorg staat voor herstel gerichte visie, om de beste zorg te garanderen, werken we in 

samenwerkingsverband met: 

Care 2 Get There 

is een instelling die gespecialiseerde ambulante begeleiding en dagbesteding biedt aan cliënten met 

een verstandelijk handicap of psychische problematiek. Ook biedt Care 2 get there ambulante zorg 

en begeleid wonen aan cliënten met een juridische titel. 

In de toekomst zal Sen Zorg meer samenwerkingsverbanden aan gaan om de zorgbehoefte van client 

op hoog kwalitatief niveau te kunnen beantwoorden. 

II. Organisatie van de zorg 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen  
Sen Zorg ziet er als volgt op toe dat: 

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: 

Sen Zorg hanteert een vergewis beleid voor alle medewerkers. Dit houdt in dat elke nieuwe 

werknemer wordt gecheckt op de bevoegdheid en bekwaamheid middels controle op diploma's en 

registraties. 

Niemand wordt aangenomen binnen Sen Zorg zonder deze vereisten. De Raad van Bestuur houdt 

toezicht op dit beleid. De regiebehandelaar, die de verantwoordelijkheid heeft om elke behandelplan 

vast te stellen, houdt toezicht op de uitvoering van het behandelplan middels structurele evaluatie 

gesprekken met cliënten en naasten. Tijdens het overleg tussen regiebehandelaar en het bestuur 

staan bevoegdheden en bekwaamheid als centraal punt. 

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen: 

De multidisciplinaire richtlijnen zijn vastgelegd in de zorgprocessen. Deze zorgprocessen worden 

onderhouden door de kwaliteitsmanager. Veranderingen worden besproken en vastgesteld in het 

management overleg. Dit overleg vindt maandelijks plaats tussen de bestuurders en regie 

behandelaren. Deze zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de zorgprocessen in het 

dagelijks handelen van de professionals. 

De regie behandelaren houden toezicht op het aanwenden op het uitvoeren van de richtlijnen en 

protocollen in de behandelplannen en verkrijgen hun informatie hierover in gesprekken met hun 

cliënten, de MDO's en de behandelplan evaluaties. 

  



 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden: 

De medewerker levert het bewijs van inschrijving in het BIG register, de vervaldatum, en 

beroepsregister bij aanstelling aan. De medewerker is tevens verantwoordelijk voor de tijdige 

herregistratie in het BIG register, indien dat op enig moment afloopt. Bij de aanstelling en 

indiensttreding controleert Sen Zorg de registratie in het BIG en beroepsregister en registreert het 

BIG nummer en de verloopdatum in de systemen. Ook controleert Sen Zorg of een medewerker een 

aantekening heeft. Een aantekening in het BIG register is een ontbindende voorwaarde met 

betrekking tot het arbeidscontract. 

Er vindt per kwartaal de controle plaats op de actuele BIG registratie van de medewerkers. 

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 Sen Zorg is het multidisciplinair 

overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere 

betrokken behandelaren als volgt geregeld: 

Binnen de gespecialiseerde zorg worden de behandelingen gegeven vanuit multidisciplinaire teams. 

Er is altijd een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team. 

Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog, 

draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel 

worden besproken in het multidisciplinair overleg. Een psychiater, psychotherapeut of klinisch 

psycholoog is altijd aanwezig tijdens dit overleg. 

De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling 

plaatsvindt en in het multidisciplinair overleg wordt afgestemd en getoetst. Voorbeelden wijziging 

behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. 

De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt/cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing 

met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd. 

10c. Stichting zorginstelling Sen hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de 

zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: 

In de zorgprocessen zijn de multidisciplinaire richtlijnen meegenomen. Deze zorgprocessen worden 

onderhouden en gewaarborgd door de afdeling beleid en kwaliteit. Veranderingen worden 

besproken en vastgesteld tijdens het management overleg.. Dit overleg wordt voorgezeten door de 

bestuurder. De Management leden zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de 

zorgprocessen in het dagelijks handelen van de professionals. Bestuursleden houden toezicht op de 

toepassing binnen de behandelaren, de regiebehandelaren houden toezicht op het aanwenden van 

de richtlijnen en procedures en protocollen in de behandelplannen en verkrijgen hun informatie 

hierover in gesprekken met hun cliënten, de MDO's ,en de behandelplanevaluaties / ROM. 

10d. Binnen Sen Zorg geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken 

zorgverleners de volgende escalatieprocedure: 

Escalatieprocedure bij verschil van inzicht bij een behandelplan. 

De regiebehandelaar is eind verantwoordelijk voor de diagnostiek en stelt het behandelplan vast.  

De (regel)behandelaar of mede behandelaar voert dat plan vervolgens uit. Bij een spoedeisende 

situatie wordt de regiebehandelaar geraadpleegd. 



 

Hoewel de verantwoordelijkheden duidelijk zijn, kan het voorkomen dat de betrokken zorgverleners 

het niet eens zijn over de zorg of behandeling van een cliënt. 

Ieder die bij een zorgproces betrokken is, is verantwoordelijk voor een goede interdisciplinaire 

samenwerking. De regiebehandelaar treedt op als voorzitter wanneer er meningsverschil is over een 

diagnose of behandeling. Ieder werkt mee om het probleem zo adequaat mogelijk op te lossen. 

Wanneer zorgverlener toch van mening blijft dat het behandelplan niet strookt met zijn geweten. In 

dat geval laat hij dat de regiebehandelaar en de bestuurder dit schriftelijk weten. De 

regiebehandelaar kan dan iemand anders inzetten voor een adequate behandeling of hij ziet de 

cliënt zelf. Een medewerker kan zich richten tot de bestuurder als hij zich niet kan neerleggen bij het 

besluit van de regiebehandelaar. Dat geldt ook als diegene meent dat bepaalde regels of gewoonten 

in strijd zijn met de eisen van een zorgvuldige hulpverlening conform zijn professionele standaard of 

beroepscode.. Het is uiteindelijk aan de Raad van Bestuur om een beslissing te nemen ten aanzien 

van de wet BOPZ . Vanaf 1 januari 2020 vervangt de wet WDZ de wet BOPZ. 

11. Dossiervoering en omgang met cliëntgegevens 

11a. Ik vraag om toestemming van de cliënt 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 cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 

zorgverzekeraar: Ja 

11d. Sen Zorg levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd 

niveau ten behoeve van benchmarking: 

N.v.t. 

12. Klachten en geschillenregeling 

12a. Cliënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij 

Naam: Arda Karakas bestuurder en/of Klachtencommissie wet KCZ 

Contactgegevens: a.karakas@sen-zorg.com 

De klachtenregeling is hier te vinden: 

Upload van uw klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl 

12b. Cliënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij 

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Stichting zorggeschil 

Contactgegevens: info@zorggeschil.nl www.zorggeschil.nl 

De geschillenregeling is hier te vinden: 

Link naar geschillenregeling: zie klachtenregeling 

  



 

III. Het behandelproces - het traject dat de cliënt in deze instelling 

doorloopt 

13. Wachttijd voor intake en behandeling 
Cliënten 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 cliënt): 

De aanmelding bij Sen zorg kan zowel, telefonisch via de cliënten administratie als per 

aanmeldingsformulier. Alle cliënten vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden. 

 

Binnen Sen zorg hebben wij een proces voor de intake. We werken met een doorloopschema van 

aanmelding tot aan de start van de behandeling. Hierna volgt de doorloopschema van start 

behandeling tot het afronden of vervolgen van de behandeltraject 

De cliënten administratie is verantwoordelijk voor de aanmelding en het plannen van een intake 

afspraak. Hierna volgt de intake en diagnostiek bij de regiebehandelaar. Na de voorlopige 

behandelovereenkomst bespreekt de regiebehandelaar de behandelplan met client en mede 

behandelaar. 

14b. Binnen Sen Zorg wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een 

passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt: Ja 

15. Diagnose 
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Sen Zorg is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, 

hoe komt de afspraak met de cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de 

regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met cliënt), waaruit bestaan de 

verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt): 

Aanmeldingen komen binnen via erkende verwijzers. Verwijzers zijn huisartsen, psychiaters, klinische 

psychologen of bedrijfsartsen. Ook zijn er justitiële verwijzers, zoals reclassering Nederland.  

Na aanmelding neemt Sen Zorg zo snel mogelijk contact op om afspraak te maken voor een intake. 

De intake houdt in: onderzoek, diagnostiek, overleg, advies. Dit leidt tot een voorbereiding van het 

behandelplan. In de zorgprocessen wordt vastgelegd welke informatie in de intakefase wordt 

verzameld. Ook wordt omschreven in de zorgprocessen wie verantwoordelijk is voor elke processtap. 

Tijdens de intakefase is de regiebehandelaar voor de cliënt het centrale aanspreekpunt.  

De regiebehandelaar bepaalt welke mede behandelaar wordt ingezet voor het zorgproces.  

De regiebehandelaar heeft deze bevoegdheid van aanmelding tot einde zorgtraject van de cliënt.  

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose als uitkomst van de 

intake. Binnen het intakeproces onderzoekt de regiebehandelaar de cliënt. De cliënt wordt door de 

regiebehandelaar op heldere wijze voorgelicht over de diagnose, over de verschillende 

behandelopties en verwachtte resultaat van de behandeling. Ook wordt aan cliënt uitgelegd welke 

behandelaar waar verantwoordelijk voor is. Het kan ook voorkomen dat de uitkomst is dat de cliënt 

wordt terugverwezen naar de huisarts of wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. In het 



 

behandelplan worden de afspraken opgenomen wanneer er meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd 

betrokken zijn bij de cliënt. 

16. Behandeling 

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van 

cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team): 

De verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en het daaruit voortvloeiende behandelplan ligt bij de 

regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan deze enkel dragen als hij de cliënt zelf heeft onderzocht. 

Hierna wordt de intake besproken tijdens het MDO en dit leidt tot een diagnose en een voorstel voor 

een behandeling. De behandelplan wordt door de regiebehandelaar besproken met de cliënt. Na 

overleg en akkoord van de cliënt en naasten is de behandelplan definitief en leidend tijdens de 

behandeling. Hierop volgt een brief naar de huisarts. Het multidisciplinaire team is betrokken bij elke 

behandelevaluatie. 

16b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving 

rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): 

De regiebehandelaar is het aanspreekpunt over de behandeling voor de cliënt en de naasten. Ook als 

er mede behandelaren betrokken zijn bij de behandeling, blijft de regiebehandelaar 

eindverantwoordelijk. De uitvoering van het behandelplan en de evaluatie daarvan kan de 

regiebehandelaar toewijzen aan de mede behandelaar. De regiebehandelaar houdt echter contact 

op met de cliënt en zijn of haar naasten. De mede behandelaar neemt verantwoordelijkheid binnen 

kaders die de regiebehandelaar vaststelt en zoals die binnen de zorgproces is uitgewerkt. De 

behandelverantwoordelijkheid en de verdeling van taken wordt vastgelegd in het behandelplan. 

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Sen Zorg als volgt gemonitord (zoals 

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 

De voortgang van de behandeling wordt binnen Sen Zorg als volgt gemonitord (het behandelplan, 

evaluaties en afsluiting): de mede behandelaar toetst op afgesproken momenten de voortgang en de 

resultaten van de behandeling met de regiebehandelaar. De regiebehandelaar communiceert 

vervolgens met de cliënt en stelt indien nodig een nieuwe behandelplan vast. Binnen deze kaders zijn 

de mede behandelaren binnen hun eigen deskundigheidsgebied zelfstandig tot handel bevoegd. Het 

is de verantwoordelijkheid van de mede behandelaar om de regiebehandelaar in te schakelen bij 

omstandigheden waar het behandelplan niet in voorzien heeft. De regiebehandelaar kan vanuit zijn 

verantwoordelijkheid zowel tijdens de diagnostiek als in de behandelfase aangeven cliënt te willen 

spreken, bij de behandeling betrokken wil zijn of zijn verantwoordelijk wil overdragen aan een 

andere regiebehandelaar. De voortgang van de behandeling wordt gemonitord met behulp van 

verschillende meetinstrumenten, zoals vragenlijsten die door cliënt zelf wordt ingevuld. De 

uitkomsten van de meetinstrumenten geeft input aan de evaluatie van de behandeling en de 

uitgangspunten voor de volgende fase. 

16.d Binnen Sen Zorg evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel zijn 

naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op 

wijze van evaluatie en frequentie): 

De frequentie van de behandelevaluatie in het MDO met cliënt hangt af van het betreffende 

zorgproces. De effectiviteit van de behandeling wordt ten alle tijde gemonitord en besproken met 

cliënt en naasten. 

  



 

16e. De tevredenheid van cliënten wordt binnen Sen Zorg op de volgende manier gemeten 

(wanneer, hoe): 

Jaarlijks wordt er door een externe onafhankelijke partij een cliënttevredenheidsonderzoek binnen 

Sen Zorg afgenomen. De resultaten worden verwerkt tot een verbeterplan. De resultaten worden 

ook besproken met de cliëntenraad. De kwaliteit manager ziet er op toe dat de verbeterpunten 

worden nagestreefd met als doel de tevredenheid van de cliënten te waarborgen en te verbeteren. 

Ook wordt binnen Sen Zorg na elke evaluatie een vragenlijst afgenomen bij de cliënt. De resultaten 

hiervoor worden ook verwerkt en tijdens overleggen met het bestuur besproken. 

17. Afsluiting/nazorg 

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de 

cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over 

vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als cliënt bezwaar maakt 

tegen informeren van verwijzer of anderen): 

De evaluatie en afsluiting van de behandeling vindt plaats onder regie van de regiebehandelaar. Dit is 

minimaal aan het begin van een nieuwe of vervolg dbc. De voorbereiding van de evaluatie kan 

gedaan worden. Bij de evaluatie en afsluiting komen resultaten en eventuele vervolgstappen aan de 

orde. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de diagnostiek, behandelplan, relevante 

evaluaties en de afsluiting van de afhandeling. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

regiebehandelaar. De cliënt krijgt altijd een afschrift van de brieven aan de verwijzer. Als een cliënt 

bezwaar maakt tegen het informeren van verwijzer volgt er eerst een gesprek hierover en wordt 

verwezen naar de klachtenregeling van Sen Zorg. 

17b. Cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling 

sprake is van crisis of terugval: 

Er worden afspraken gemaakt in het dossier bij een terugverwijzing/crisis/terugval. Deze afspraken 

worden ook besproken met cliënt. De huisarts ontvangt ook een ontslagbrief hierover. Wanneer 

cliënt zich in een herstelfase bevindt, worden er afspraken gemaakt, afgeleid van de landelijke 

afspraken rond deze doelgroep ten aanzien van de terugverwijzing. 

 

 IV. Ondertekening 

Naam bestuurder van Stichting zorginstelling Sen: 

Elen Karakas 

Plaats: ROTTERDAM 

Datum: 

25-11-2019 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform 

het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: 

Ja 

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op 

de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: 

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of 

ander keurmerk); 

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; 

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is 

opgenomen. 


