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Kwaliteitsstatuut Egz - Instelling MBB Zwolle B.V.

Per 1. januari 2017 ziin 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.

L Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: MBB Zwolle
Hoofd postadres straat en huisnummer: Dobbe 72a
Hoofd postadres postcode en plaats: 8032 JX Zwolle
Website: www.mbbzwolle.n-
KvK nummer: 7 t137 L57
AGB-code l: 2222t089

2, Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: J.KK Heutink of C. Slot
E-mailadres: info@mbbzwolle.nl
Telefoonnumm er'. 038 720O982

3. Onze locaties vindt u hier
Link https:/www.mbbzwolle.nl

4. Beschriiving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Onze organisatie levert anderhalve liinszorg waarbij vanuit een instelling wordt gewerkt in
aansluiting op de monodisciplinaire dienswerlening zoals deze wordt
gerealiseerd door PoH GGZ, wijgevestigde Psychologie - en Psychotherapiepraktiiken als

mede paramedici als de Psychosomatische fysiotherapeut'

Wij willen daar waar dit geïndiceerd is een multidisciplinaire aanpak realiseren binnen het
kader van de specialistische GGZ. Daarbij richten we ons met name op de somatoforme
stoornissen in combinatie met stemmings-, angst-, slaap- en stress gerelateerde stoornissen
en mogelijk andere psychosociale factoren.

Ons multidisciplinaire team is op zich al een professioneel netvverh aangezien een aantal aan

dit team verbonden zorgprofessionals ook zelf een eerstelijns praktiik voert, of daarin
werkzaam is.
Daarnaast ziin er samenwerkingsafspraken met huisartsen in ons werkgebied en met de

relevante ziekenhuizen in ons werkgebied.

5. MBB Zwolle heeft aanbod in:
De gespecialiseerde-ggz
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6, Behandelsettingen generalistische-gp
Er worden geen behandelingen binnen de generalistisch -GGZ aangeboden'

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Cliënten kunnen met de volgende problematiek bii MBB Zwolle terecht en deze instelling
biedt de vOlgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende

beroepsgroepen als hoofdbehandelaar optreden (indien relevant met toelichtingl:

Problematiek: somatoforme stoornissen die onderhouden worden door ineffectief gedrag

van de cliënt, waarbij monodisciplinaire behandelingen in de eerste lijn niet tot onvoldoende

effect hebben geresulteerd, alsmede behandelingen in instellingen waarbij de sociale context

niet is meegenomen en derhalve onvoldoende effect hebben gehad.

. Ambulante zorg
Beroepsgroepen die hier als regiebehandelaar kan optreden ziin:

Psychotherapeut - GZ / klinisch psycholoog/psychiater

8. Structurele samenwerkingspartners
MBB Zwolle werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met de volgende

partners.

Huisartsenpraktiik Dok Zuid
Vrijheid 2b
8014 XW Zwolle
Telefoon: 038-4662966
@-datzlrdrl
Rol: verwijzer

Huisartsenpraktilk Beumer en Schoenmaker Zwolle
Niienhuislaan 1.75

8043 WB Zwolle
Telefoon 038 200 44 44
www.beuntersr hoenmakers.nl
Rol: verwiizer

Huisartsenpraktijk De Linde
Ziipe2
8032 HX Zwolle
Telefoon: O38-4540777
www.huisartser rdelind e.n I

Rol: verwi jzer
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Huisartsenpral:tijk De Zwolse Tulp
Leliestraat 85
8012 BM Zwolle
Telefoon: 038-4224385
www.hapdezwolsetulp.nl
Rol: verwiizer

FysioZwolle
Van der Heydenstraat 6-1
B0L4ZZZwolle
038 4654000
www.fusiozwolle.nl
Rol: samenwerkingsverband

Cogrito Praktijk
Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle
038 423 20 08
www.co gnitop raktiik.nl
Rol: verwijzer en onaftrankelilk intern klachtenfunctionaris

Prisma Psychologie
Van der Heydenstraat 6'3e
S014ZZZwolle
06 41348089
www.prismapsychologie.nl
Rol: samenwerkingsverband

Longgeneeskunde Isala Klinieken Zwolle
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
o3B 424 24 56
www.isala.nl
Rol: verwiizer

II. Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtliinen
MBB Zwolle ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorperleners bevoegd en bekwaam ziin:
Onze zorgverleners moeten opgenomen zijn in het BIG register of in een eigen

kwaliteitsberoepsregister, zijn aantoonbaar gediplomeerd en op Eenomen inhun z')
//t / /
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beroepsregisters. Daarnaast zijn zii verplicht een V0G aan te leveren. Deze drie voorwaarden
worden gesteld vooraf aan het in dienst komen bii onze organisatie. Daarnaast wordt vooraf
bij het aangaan van een contract een 'aanwaag voor vergewisplicht' gedaan bii de Inspectie

voor Gezondheidszorg en feugd.
Indien zij niet meer voldoen aan een van deze voorwaarden wordt de overeenkomst
ontbonden.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtliinen handelen:
Zorgverleners ziin verplicht te werken volgens beroepsstandaarden en richtliinen. Ook dit is
geborgd in de afgesloten arbeids- en ZZP overeenkomsten. Niet nakomen hiervan kan leiden

iot ontbinding van de contractrelatie. Daarnaast conformeren de zorgverleners aan de

behandel- en k:r,valiteitssystematiek binnen MBB Zwolle.

9c. Zorgyerleners hun deskundigheid op peil houden:
Zorgverleners dienen allen te participeren in intervisiegroepen en zijn verplicht een werkeis

u"nb uu. p". -eek te handhaven. Dit wordt jaarliiks geëvalueerd en besproken in zowel

evaluatiegèsprekken. Bij het niet handhaven van de deskundigheid in deze opzichten kan dit
ook leiden tot beëindiging van de werkrelatie.

10. Samenwerking

10a. samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is

vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
Upload van uw ltrof cssiott eel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen MBB Zwolle is het
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen

regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

oni MD0 team maakt gebruik van Intramed als EPD. Alle zorgprofessionals hebben toegang

tot dit EPD en kunnen de gegevens inzien en inschriiven. Daarnaast is er tweewekelijks
standaard multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken zorgverleners aanwezig zijn. De

regiebehandelaar is bij elk MDo aanwezig hii/zij heeft de regie over het behandelproces.

10c. MBB Zwolle hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de

zorgverlening naar een volgend respectieveliik voorliggend echelon:
De casemanager en de regiebehandelaar hebben de contacten met de verwiizers indien

noodzakeliik De regiebehandelaar is degene die informatie uitwisselt met medisch

specialisten. Er is een escalatieprotocol. Door inzet van maatschappelijk werk in de eigen

sociale context van de cliënt is er contact met nulde liinsorganisaties en het zo nodig het

Sociaal Wilkteam van de betreffende gemeente of wiik

10d. Binnen MBB Zwolle geldt bii verschil van inzicht tussen bii een zorgproces
betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Bii verschil van inzicht beslist ten allen tilde de regiebehandelaar. Dat is vastgelegd in ons

professioneel statuut
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11. Dossiervoering en omgang met patièntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bii het delen van gegevens met niet bii
de behandeling betrokken professionals:

Ja

11b, In situaties waarin het beroepsgeheim mogeliik doorbroken wordt, gebruik ik de

daartoe geldende richtliinen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode
kindermishandeling en huiseliik geweld (bii conflict van plichten, vermoeden van
kindermishandeling of huiseliik geweld), het stappenplan materiële controle en ik
vraag het controleplan op bii de zorgverzekeraar (bii materiële controle):

la

11c, Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt ziin diagnose niet kenbaar wil
maken aan ziin zorgver:zekeraar3

Ia

11d. MBB Zwolle levert RoM-gegevens aan bii de stichting Benchmark ggz (sBG) op

geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12, Klachten en geschillenregeling
12a. Cliénten kunnen met klachten over een behandeling terecht bii
Naam instelling: Cognito Praktijk
Mw. Drs. L.f .M. [Theal Reuvekamp Qdinisch psycholoog en psychotherapeut)

Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle
038 423 20 08
www.cognitopr. r ktijk.n l

De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling:
https: //mbbzwoIle.nl/wp-co nten t/up loads/ 2 0 L9/05/Klachtenregeling-e n-

klachtenprocedirre-versie-websiteMBts-Zwolle-14-mei-2019-versie-2 pdf

12b, Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bii
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Contactgegevens:
De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 tP Den Haag
Tel.:070 3105380
wlryyv..degeidiilerr :ommissie.tt I
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De geschillenregeling is hier te vinden;
Link naar geschillenregeling:
httDs://www deoel,chillencommissie nl/media/2432lzoa-reqlement pdf

III. Het behandelproces - het traiect dat de patiënt in deze instelling
Doorloopt

13. Wachttiid voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttiiden voor intake en behandeling via deze link:

https://'"vlvw.k ezen indeggz.nl/zoeketr/mlIb9/o20zwolle

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op

wrvw. gqzkwali! litsstatuut nI

14. Aanmelding en intake

14a, De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie onwangt
de telefonische aànmelding wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de

cliènt):
Het secretariaat of de casemanager van MBB Zwolle onwangt de aanmelding dit kan

telefonisch of schriftelijk door de verwijzing bij de balie afte leveren ofte verwijzen via

ZorgDomein door de verwijzer. De intake wordt gedaan door de casemanager, de

pryiholoog 
"n 

de psychomotorisch therapeut. Zij hebben elk een individuele intake met de

ctilnt. 1a àe individuele intakes maakt het team een behandelvoorstel en legt dit voor aan de

regiebehandelaar. De regiebehandelaar bespreekt het voorstel met de cliênt. De

cÁmunicatie met de cliënt in de aanmeldfase en in de intakefase wordt via de casemanager

gedaan.

14b. Binnen MBB Zwolle wordt de patiënt/cliënt terugverrrrezen naar de verwiizer -
indien mogeliik met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de

zorgvraag van de patiënt/cliént;
la

15. Diagnose
Beschriif hoe de intake en diagnose binnen MBB Zwolle 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 verantwoordeliikheden van de

regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):
Na een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist voor sGGZ wordt de

cliënt verder geïnformeerd over het traiect door de casemanager. Indien er besloten wordt
de intakefase te starten, wordt de afspraak gepland met de cliënt voor de individuele intake

door de casemanager, de psycholoog en de psychomotorisch therapeut. Deze pro
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doen daarna het behandelvoorstel aan de regiebehandelaar na een MDO op casusniveau. Na

consensus heeft de regiebehandelaar contact met cliënt en bespreekt het behandelvoorstel,
stelt de diagnose en de indicatie.
0p het eerstvolgende MDO wordt het behandelplan en de -doelen verder vastgesteld, de
regiebehandelaar houdt regie over het vakinhoudeliike behandelproces.
Dan kan, na ondertekening van de behandelovereenkomst door de cliënt, het
behandeltralect starten.

16, Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschriiving van proces en
betrokkenheid van cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Het basis behandelteam wordt gevormd door de psycholoog, de psychomotorisch therapeut,
en de maatschappelijk werker, het behandelplan wordt gezamenlijk tijdens het MDO
geformuleerd, de regiebehandelaar heeft contact met cliënt tiidens de intakefase, de MDO's

waarbii de cliënt zelf aanwezig is en de eindevaluatie. Additioneel kan de behandeling door
de ergotherapeut of diëtist aangevuld worden. Dit wordt in het MDO bepaald door het basis

behandelteam.

16b, Het aanspreekpunt voor de cliënt tiidens de behandeling is de regiebehandelaar
(beschriiving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
medebehandelaars):
De casemanager en de regiebehandelaar werken nauw samen. De casemanager bewaakt de

procedurele en organisatorische kant, zodat elke professional de documentatie in het EPD

wekeliiks biiwerkt, het MDO wordt georganiseerd en geleid. De casemanager zal de

contactpersoon zijn voor de cliënt m.b.t. de planning van de afspraken buiten de

behandelaren om.
De regiebehandelaar bewaakt het vakinhoudelilke proces. Deze zorgt voor de diagnose,

indicatiestelling en is eindverantwoordelijk voor het behandelplan. De regiebehandelaar
heeft contact met de cliènt tiidens de intake, MDO's, tussenevaluaties en eindevaluatie.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen MBB Zwolle als volgt
gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, wagenliisten,
ROM):
0p een vast tijdstip is tvveewekelijks een multidisciplinair overleg [MDO). De cliënt is om de

4 weken zelf aanwezig bii het MDO. Het MDO is vol met 8 cliënten. De casemanager leidt het
MDO organisatorisch, de regiebehandelaar leidt het MDO vakinhoudeliik Elke 6 weken vindt
een evaluatie plaats met de cliën! tijdens het MDO wordt de voortgang van de cliënt
besproken. Klinimetrie wordt op vaste momenten in het traject vastgelegd in het EPD.

16.d Binnen MBB Zwolle evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en
eventueel ziin naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de
behandeling als volgt (toelichting op wiize van evaluatie en fÍequentie):
Tiidens de tussentijdse evaluaties wordt gekeken naar de doelstellingen uit het
behandelplan en vastgesteld hoe het resultaat is in relatie tot de tijdslijn. Waar nodig worden
doelen biigesteld. Soms wordt het behandeltraject verlengd. MBB Zwolle richt zich-a-ls_regel
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op traiecten van 3000 - 6000 minuten. Door de cliênt direct bij de MDO's en de
tussenevaluaties te betrekken en door de inzet van de Diagrrostische Camera werken we
volledig transparant en praten we niet óver de cliënt maar mét de cliënt over de voortgang
van het behandelproces in relatie tot de gestelde behandeldoelen.

16e, De tewedenheid van cliënten wordt binnen MBB Zwolle op de
volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Bij het afsluiten van het traiect wordt dit gemeten met een vragenliist via de CQi, deze wordt
automatisch gestuurd door FysioPrestatieMonitor bij het afsluiten van het dossier.
Daarnaast wordt mondeling de tevredenheid gemonitord tiidens het MDO.

17. Afsluiting/nazorg

l7a.De resultaten van de behandeling en de mogeliike vervolgstappen worden als
volgt met de cliënt en diens verwiizer besproken (o.a, informeren verwiizer, advies
aan verwiizer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt
instelling als cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwiizer of anderen):
Vooraf aan het behandeltraject is met cliënt besproken of er akkoord is voor het informeren
van de huisarts /verwTjzer. Na afloop van het traject wordt de huisarts/verwiizer
geïnformeerd over het resultaat van de interventie, tenzij cliënt dit niet toestaaL De

eindevaluatie wordt altiid vastgelegd in het EPD. Er wordt met de cliënt een vewolgplan
besproken.
Na akkoord door cliënt wordt ook een evt. vervolgbehandelaar geïnformeerd na eventuele

afstemming met de verwiizer.
Als nazorg wordt er 2x een voortgangsgesprek gepland met cliënt om terugval te voorkomen
of snel in beeld te hebben.

17b. Patiënten/ctiënten en/ofhun naasten kunnen als volgt handelen als er na
afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
Bii crisis of terugval na stoppen van het behandeltraject moet cliënt contact opnemen met de

verwijzer of de dienstdoende huisarts.
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lV. Ondertekening

Naam bestuurder van MBB Zwolle:
Fytac Zwolle B.V. / C. Slopl J.K.K. -Heutink

'///' /

lk verklaar dat ik me houd aan de wetteliike kaders van miin
beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en
dat ik dit kwaliteitistatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de 9gz-
instelling de
volgendè biilagen op de registratiepagina
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
een atóCnrift/kopie van het binnen de instelling
(HKzlNlAz/JCl en/of
ander keurmerk);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-

9e9evens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Hót Oiínen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde

escalatie-procedure in is opgenomen'

Plaats:
Zwolle

Datum:
14 juni 2019

van

geldende kwaliteitscertifi caat

MBB Zwolle 14 juni 2019 v01

10




