
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C
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 zoals bekend bij KVK: Stichting Driestroom
Hoofd postadres straat en huisnummer: Industrieweg Oost 27
Hoofd postadres postcode en plaats: 6662NE Elst
Website: www.driestroom.nl
KvK nummer: 09077651
AGB-code 1: 65656481

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Christel Gijsbers
E-mailadres: christelgijsbers@driestroom.nl
Tweede e-mailadres: karentijssen@driestroom.nl
Telefoonnummer: 0655780920

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.driestroom.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling
en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke
problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de
behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Driestroom is een brede instelling en biedt vanuit verschillende wettelijke kaders en aan
verschillende doelgroepen ondersteuning, begeleiding en behandeling (Wlz, jeugdwet, Wmo,
ziektekostenverzekeringswet). Cliënten hebben allen in mindere of meerder mate beperkingen in het
adaptieve gedrag, maar verschillen verder t.a.v. leeftijd, hulpvraag, intensiteit, co-morbiditeit en
context.
Driestroom is er voor:
o kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen- en stoornissen.
o Kinderen, jongeren en volwassenen met een Ernstig Meervoudige Beperking
o Mensen met een verstandelijke beperking (al dan niet in combinatie met comorbide
stoornissen)
o Mensen met een normale intelligentie en autisme
o Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
o Mensen met verstandelijke beperking en geriatrische problematie

In onze behandeling werken wij vanuit het Alledaags gelukmodel. Hierbij is er aandacht voor Echt
contact, Persoon centraal en vergroten van kansen. We werken altijd nauw samen met het netwerk
van de persoon. We ontwikkelen vanuit dit model modules van Ehealth.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Overige kindertijd



Delirium, dementie en overig
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):
Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een
psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), nl

ASS en verslaving
verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek en verslaving

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

5. Beschrijving professioneel netwerk:
Driestroom werkt samen met huisartsen en collega instellingen met specifiek behandelaanbod.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. Stichting Driestroom heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, AVG-arts

6b. Stichting Driestroom heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, AVG-arts
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, AVG-arts
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, AVG-arts
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, AVG-arts

7. Structurele samenwerkingspartners
Stichting Driestroom werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten
samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt
hierbij NAW-gegevens en website)):
Ment GGZ - GGZ Instelling gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking
(https://mentggz.nl/)
Pluryn (www.pluryn.nl)
's Heerenloo (www.sheerenloo.nl)
Philadelphia (www.philadelphia)
Dichterbij (www.dichterbij.nl)
Daarnaast participeren wij actief in gemeentelijke verbanden als verschillende overlegtafels van
gemeentes. We zijn kernpartner van het samenwerkingsverband Autisme Gelderland
(www.autismegelderland.nl) en van Integrale Vroeghulp (www.integralevroeghulp.nl)



II. Organisatie van de zorg
8. Lerend netwerk
Stichting Driestroom geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en
coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient
u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk
mogelijk te maken.
Driestroom organiseert zowel in eigen organisatie als samen met Praktijk Ment intervisiegroepen.
Intern geven we intervisiegroepen vorm waarin casussen rondom regiebehandelaarschap besproken
worden; deze komen 3 maandelijks samen. Daarnaast werken we samen met Praktijk Ment, een
gespecialiseerde GGZ instelling voor mensen met psychische problemen en een laag IQ en hebben
we van hieruit casusgerichte intervisie.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Stichting Driestroom ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Driestroom is ISO-gecertificeerd. Daarnaast is Driestroom werkt actief met SPON voor het aanbieden
van de volgende opleidingen:
- Master: GZ-opleiding, OG-opleiding.
Alle medewerkers van Driestroom dienen een VOG te kunnen overleggen.
In het kwaliteitssysteem van Driestroom wordt beschreven hoe de bekwaamheid en bevoegdheid
BIG getoetst dient te worden. Driestroom stimuleert actief lid te zijn van haar beroepsvereniging om
kennis en kunde op peil te houden.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Driestroom heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarin protocollen, werkinstructies en
richtlijnen zijn vastgelegd. Dit systeem is 24 uur per dag te raadplegen.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Aan elke behandelaar wordt intervisie aangeboden onder leiding van een GZ-praktijkopleider. Bij- en
nascholing vormen een vast bespreekpunt binnen het jaargesprek. Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid van medewerker en Driestroom dat de deskundigheid van de individuele
medewerker op peil wordt gehouden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid in het Professioneel
Statuut vastgelegd. Het Professioneel Statuut wordt op dit moment geactualiseerd.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en
geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Ja

10b. Binnen Stichting Driestroom is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en
-overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken
behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de
(multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
3 maandelijks vindt er MDO plaats als er sprake is van een multidisciplinair team. Hierbij sluiten de
behandelaren aan die naast de regiebehandelaar betrokken zijn.

10c. Stichting Driestroom hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wij werken klacht én oplossingsgericht.
Bij start en einde behandeling meten we met wetenschappelijk onderbouwde lijsten hoe de
voortgang van behandeling is verlopen



10d. Binnen Stichting Driestroom geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
In het geval dat regiebehandelaar en medebehandelaars niet tot overeenstemming kunnen komen
over de inhoud en uitvoering van het behandelplan, wordt gehandeld conform een uniforme
escalatieprocedure. De eerste stap is het voorleggen van het geschil aan het hoofd behandeling. De
tweede stap is escalatie naar de directeur Expertisecentrum.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/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 patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: https://www.driestroom.nl/over-ons/suggesties-en-klachten

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: www.degeschillencommissiezorg.nl

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.driestroom.nl/over-ons/suggesties-en-klachten

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het
onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
https://www.driestroom.nl/behandelcentrum/driestroom-behandelcentrum

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding vindt plaats bij Driestroom in contact.
Zij verzorgen het opvragen van mondelinge info en evt. verslaglegging om een aanvraag te kunnen
beoordelen. Vervolgens vindt er een inhoudelijke triage plaats door een gedragswetenschapper.
Indien de vraag passend is bij de expertise van Driestroom wordt de vraag voor verdeling doorgezet.



14b. Binnen Stichting Driestroom wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere
zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk
met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling 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 indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand
(afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend
regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
De aanmelding komt binnen via de verwijzer. Dit kan de huisarts of een wijkteam zijn.
Er wordt een indicerend regiebehandelaar verbonden die de triage verzorgt en in eerste instantie
kijkt of de hulpvraag passend is bij het aanbod van Driestroom. Hulpvraagverduidelijking vindt plaats
samen met de cliënt en verwijzer. Als de vraag passend is, wordt samen met de cliënt de vraag
vastgesteld, zodat deze doorgezet kan worden naar de behandelaar. De coördinerend behandelaar
neemt het traject daarna over.

16. Behandeling en begeleiding
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
de coördinerend behandelaar legt samen met de cliënt na een beeldvormende periode het
behandelplan vast en betrekt waar nodig daar het multidisciplinair team bij in een MDO waar ook de
cliënt zelf bij aansluit.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend
regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
medebehandelaars):
De coördinerend behandelaar heeft coördinatie van de behandeling en is centraal aanspreekpunt
voor overige betrokkenen, medebehandelaren en de cliënt. Deze heeft tot taak toe te zien op het
bepalen van doelen, uitvoeren van behandeling en evalueren, volgens de bovenstaande cyclus.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Driestroom als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Via Rommen en de volgende cyclus (Alledaags geluk Model)
Stap 1: Elkaar leren kennen op basis van echt contact
Stap 2: Uitwisselen van de wensen, problemen en mogelijke oplossingen van de persoon op basis van
de 4 domeinen (lichaam & geest, wonen & financiën, betekenisvol leven en relaties) en deze in
gesprek verkennen.
Stap 3: Beslissen waar je aan gaat werken in de komende periode. Het is belangrijk dat dit een
krachtgerichte dialoog is, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Als het doel is bepaald, is
het belangrijk om ook samen een keus te maken over de werkwijze die past bij de cliënt.
Stap 4: Plannen: spreek af wie wat wanneer gaat doen en in welke volgorde.
Stap 5: Doen betekent behandelen.
Stap 6: Evalueren: samen stilstaan, aanpassingen doen, resultaten vieren.

16d. Binnen Stichting Driestroom reflecteert de coördinerend 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):
zie antwoord vraag 15c.



16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Driestroom op de volgende
manier gemeten (wanneer, hoe):
We werken in elke sessie met de ORS en hebben daarna na afloop van elk traject een
cliënttevredenheidsvragenlijst die we afnemen.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding 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):
In de intakefase bespreken we met de cliënt hoe de verwijzer betrokken wordt. Bij voorkeur sluit een
verwijzer aan bij het adviesgesprek. Indien dat niet passend is, maken we afspraken me de cliënt hoe
en wie de verwijzer informeert. Waar nodig plannen we met de vervolgbehandelaar een afspraak
voor overdracht. Onze voorkeur heeft het om bij al dit soort gesprekken de cliënt aanwezig te laten
zijn. Het digitaal werken heeft deze werkwijze sterk vereenvoudigd.
Indien een cliént bezwaar maakt tegen het informeren van een verwijzer, respecteren wij dit als dit
geen risicio’s in zich heeft voor de cliënt zelf. Wij handelen altijd volgend de beroepscodes voor arts
en gedragswetenschappers.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
Cliënten kunnen contact opnemen met de voormalig coördinerend regiebehandelaar of Driestroom
in contact.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Stichting Driestroom:
Esther Nelissen

Plaats:
Elst

Datum:
30-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz 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.
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