
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: De Wever
Hoofd postadres straat en huisnummer: Dr. Eijgenraamstraat 3
Hoofd postadres postcode en plaats: 5042 SE Tilburg
Website: www.dewever.nl
KvK nummer: 41095513
AGB-code(s): 47471013

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Tessa Meijerink
E-mailadres: t.meijerink@dewever.nl
Telefoonnummer: 0612393096

3. Onze locaties vindt u hier
Link: http://www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/Locaties.aspx

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Voor (oudere) cliënten is De Wever een vriendelijke en betrouwbare organisatie die op het gebied
van zorg, behandeling en diensten een passend antwoord biedt op vragen en behoeften van de
cliënt. De Wever biedt met een team deskundige en toegewijde medewerkers en vrijwilligers
waarborgen voor kwaliteit en continuïteit, vriendelijkheid en warmte in de relatie met de cliënt en is
een innoverende organisatie die investeert in onderzoek en onderwijs om blijvend te verbeteren
en/of nieuwe zorgconcepten en diensten te ontwikkelen voor de cliënten. De Wever wil voor
medewerkers een goede werkgever zijn en tegelijkertijd een boeiende werkplek en ervaring bieden
om op deze manier medewerkers te binden en inspireren en is een marktgerichte, maatschappelijke
onderneming die zich naast het leveren van individuele diensten inzet voor het woon- en leefklimaat
in Tilburg. Zorgvisie De Wever wil uitstekende persoonlijke zorg, behandeling en diensten bieden aan
(oudere) cliënten en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Daarbij gaat De Wever uit van een cliënt
die zelf de regie wil houden over en inhoud geven aan zijn/haar leven. De vraag en wens van die
cliënt zijn richtinggevend voor onze zorg, behandeling en diensten. Daarnaast heeft De Wever ook
aandacht voor spiritualiteit en zingevingvragen die vanuit de levensbeschouwelijke achtergrond van
cliënten aan de orde komen. De Wever beschikt over 15 zorglocaties verspreid over Tilburg. In totaal
verleent De Wever zorg aan ruim 1.350 cliënten in de WLZ en zijn er 104 GRZ-plaatsen. Daarnaast
wordt aan 850 cliënten thuiszorg verleend en bood De Wever in 2016 eerstelijnszorg aan in totaal
ruim 3200 cliënten. De Wever heeft 3.000 medewerkers (ruim 1.600 fte) en 1.300 vrijwilligers. Als
zorgorganisatie werken we samen met gemeenten, verzekeraars, universiteiten, woningcorporaties
en andere aanbieders in een regio, gemeente of wijk en welzijn- en vrijwilligersorganisaties: *
Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant * Into D’mentia (stichting) * Transvorm (Stichting) * BZW
(Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) * Actiz * Reliëf * Kenniscentrum voor Jonge Mensen met
Dementie * UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) * Tranzo ((Wetenschappelijk
Centrum voor Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg) * Vereniging Korsakov Kenniscentrum
* ParkinsonNet * NAH-Netwerk Midden-Brabant Zorgaanbod basis GGZ: Psychologische behandeling
binnen de generalistische basis GGZ wordt voornamelijk geboden aan de volgende doelgroepen: -
Senioren en ouderen - Mensen met niet-aangeboren hersenletsel - Mensen met een chronische
ziekte of aandoening - Mantelzorgers voor bovenstaande doelgroepen



5. De Wever heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij De Wever 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:
GZ-psycholoog

ggz voor ouderen
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
GZ-psycholoog

Anders, namelijk:
Onze GZ-psychologen in de Basis GGZ zijn gespecialiseerd in en hebben ruime ervaring met de
doelgroepen: - Ouderen - Mensen met een chronische ziekte of handicap - Mensen met Niet-
aangeboren Hersenletsel - Mantelzorgers van bovenstaande doelgroepen

8. Structurele samenwerkingspartners
De Wever 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):
Ketenzorg, samenwerking en coördinatie van activiteiten zijn essentiële voorwaarden om op
efficiënte wijze goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en om gewenste en noodzakelijke
vernieuwingen te kunnen realiseren. Daarom onderhoudt De Wever de volgende
samenwerkingsrelaties: 1. Stichting tot Ondersteuning van De Wever (STO) De Raad van Toezicht en
de Raad van Bestuur van De Wever vormen een personele unie met de STO. De Raad van Toezicht is
ook toezichthouder van deze stichting. 2. Stichting Zorgnetwerk Midden Brabant Het Zorgnetwerk
Midden Brabant is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van transmurale
zorg en ketenzorg. Deelnemers naast De Wever zijn: het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, instituut
Verbeeten, Libra Zorggroep, GGD Hart voor Brabant, GGZ-Breburg, Thebe, De Schakelring, De
Volckaert, Huisartsenkring Midden-Brabant en de Regionale Coöperatie Huisartsen. Recent zijn een
aantal kleinere/regionale VVT instellingen toegetreden. Willem Kieboom is sinds 2012 qualitate qua
lid van het bestuur en gekozen in het dagelijks bestuur van het Zorgnetwerk. Projecten en
programma's: www.zmbr.nl Het Zorgnetwerk neemt deel aan Midpoint Brabant. 3. BIT (Breedband
Tilburg BV) BIT heeft als doel een gezamenlijke inkoop en het beheer van glasvezelverbindingen. BIT
is van oorsprong een inkoopcombinatie in de vorm van een stichting. In 2009 is de juridische status
veranderd naar een besloten vennootschap waarin De Wever een minderheidsbelang heeft van 6%.
Naast De Wever participeren hierin o.a. de Gemeente Tilburg, WonenBreburg, het Elisabeth-
TweeSteden ziekenhuis en het Verbeeten Instituut. In 2013 is de governance structuur van de BV
aangepast. De voornaamste wijzigingen daarbij zijn de opheffing van raad van commissarissen en de
wijze waarop de (eenhoofdige) directie rechtstreeks verantwoording aflegt aan de ‘Algemene
vergadering van Aandeelhouders’ (AvA). De AvA kiest een technisch voorzitter die tevens de
werkgeversfunctie naar de directie vervult. De voorzitter wordt voor een bepaalde periode gekozen.
Momenteel is Julius Roorda benoemd tot technisch voorzitter. Naar verwachting tot eind 2016. 4.
Into D’mentia (stichting) Into D’mentia was een initiatief van De Wever en Minase Consulting. Er is
een training ontwikkeld, inclusief een simulatie, die mantelzorgers en professionals beter in staat
stellen met demente personen om te gaan. Dat leidt onder meer tot meer draagkracht voor de
mantelzorger, waardoor demente personen langer thuis kunnen blijven wonen. De governance
structuur is in een separate notitie aan de raad beschreven. In april 2015 werd Into D’mentia
Nederland BV failliet verklaard. Na intensief overleg met het bestuur van de Stichting Into D’mentia



(de stichting is niet in het faillissement meegenomen) en ook wegens het maatschappelijk belang dat
de cabine beschikbaar zou blijven is De Wever nu eigenaar van de simulatiecabine met toebehoren.
Met de Stichting Into D’mentia is een gebruiksovereenkomst afgesloten. De exploitatie wordt door
de Into D’mentia VOF uitgevoerd. Willem Kieboom is voorzitter van bestuur van de Stichting Into
D’mentia. 5. Transvorm (Stichting) Transvorm adviseert en ondersteunt werkgevers en werknemers
uit de Brabantse sector zorg en welzijn op het terrein van mobiliteit, opleiden en imago.
Arbeidsmarktonderzoek vormt hiervoor de basis. Transvorm stimuleert en coördineert regionale
samenwerkingsactiviteiten voor zorg- en welzijnsorganisaties en richt zich daarbij voornamelijk op
arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid, met als doel een evenwichtige arbeidsmarkt in de Brabantse zorg
en welzijn te realiseren door instroom/doorstroom en het behoud van medewerkers. 6. BZW
(Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) De BZW is het ondernemerscollectief in Zuid-Nederland
en het regionale netwerk van VNO-NCW. Julius Roorda en Willem Kieboom (samen Raad van Bestuur
van De Wever) zijn beiden lid. Julius Roorda is lid van het bestuur van de regio Midden Brabant tot 1-
1-2017 7. Actiz De Raad van Bestuur is lid van de Adviescommissie Vastgoed Actiz. De
vastgoedcommissie adviseert het bestuur van Actiz in alle zaken betreffende financiering en
ontwikkeling van vastgoed. Op uitnodiging van Actiz neemt JulDe Wever deel aan de
Begeleidingscommissie Wlz zorgcontractering. 8. Reliëf Reliëf is een vereniging van zorgaanbieders
die zich sterk maakt voor bezieling en inspiratie in de zorg. Geïnspireerd door de Bijbel en de
christelijke traditie, staat Reliëf op de bres voor inspiratie en bezieling in de zorg. Met die missie
hebben 160 zorginstellingen zich verenigd. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische,
levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven. De Wever participeert in
dit netwerk via de Raad van Bestuur en de dienst Geestelijke Verzorging. 9. Kenniscentrum voor
Jonge Mensen met Dementie De Wever participeert in een landelijk kenniscentrum voor jonge
mensen met dementie. 10. UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) Het UKON
heeft in de afgelopen jaren een opvatting ontwikkeld over enerzijds het vermaatschappelijken van de
ouderenzorg en anders het verbijzonderen van een deel van de ouderenzorg. De visie en ambities
van De Wever sluiten daar prima bij aan. Vanuit UKON vindt wetenschappelijk onderzoek plaats,
kennisdeling en daarmee inhoudelijke ondersteuning in de zorg. Willem Kieboom is lid van
bestuurdersoverleg. Overige deelnemers zijn onder andere: De Riethorst/ Stromenland, Vitalis, De
Archipelgroep, Zorggroep Noord Limburg, Kalorama, De Zorgboog, De Waalboog, SVRZ Middelburg,
ZZG Zorggroep Nijmegen, Tante Louise Vivensis, Thebe. UKON begeleidt een promovendus van De
Wever. 11. Tranzo ((Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg)
Door tien (zorg-)partijen, waaronder De Wever, is het voorstel gedaan het gedachtegoed van de
stichting SBWOCZ voort te zetten in een Academische Werkplaats Ouderen bij Tranzo en opnieuw
een leerstoel bij Tranzo te bekostigen. Prof. K. Luyckx heeft deze leerstoel aanvaard en is aangesteld
als bijzonder hoogleraar op 10 oktober 2014. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het
realiseren van mensgerichte ouderenzorg en het ontwikkelen van innovatie. De Raad van Bestuur is
lid van het bestuurdersoverleg. Tranzo begeleidt een promovendus van De Wever. 12. Vereniging
Korsakov Kenniscentrum De Stichting Korsakov Kenniscentrum is per 1 januari 2017 omgevormd tot
een vereniging. De Wever participeert in de vereniging. Er is voor gekozen om de contributie te laten
afhangen van het aantal Korsakov-patiënten aan wie de deelnemende instellingen zorg bieden. De
Wever biedt zorg aan 15 cliënten met een Korsakov-beeld.

II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
De Wever ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Wij vragen van de GZ-psychologen dat zij een afgeronde academische opleiding psychologie
aangevuld met opleiding tot en registratie als Gezondheidszorg Psycholoog in het BIG-register
hebben, aangevuld met (ruime) ervaring in de geriatrie en verpleeghuissector en goede sociale en
communicatieve vaardigheden. De Wever biedt haar medewerkers ruime opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden. De Wever ziet toe op registratie en herregistratie in het BIG-register.



9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Onze GZ-psychologen werken volgens de beroepscode / beroepsethiek van het NIP, het Nederlands
Instituut van Psychologen. De Wever houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met al zijn
medewerkers. Veder nemen de GZ-psychologen structureel deel aan: - Intercollegiale toetsing -
Intervisie binnen en buiten de instelling

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Voor De Wever is leren en ontwikkelen een strategisch speerpunt. De Wever heeft de ambitie de
beste lerende organisatie te zijn. De Wever straalt uit dat zij een lerende organisatie is en doet haar
uiterste best om medewerkers en toekomstige medewerkers te faciliteren bij hun ontwikkeling. Dit
uit zich o.a. in een groot aantal opleidingsplaatsen voor leerlingen en stagiaires, vier
zorginnovatiecentra met krachtige leeromgevingen en een groot aantal bedrijfsopleidingen. De
Wever heeft de visie dat leren vooral op de werkplek plaatsvindt. Leren binnen en tussen teams
wordt sterk bevorderd. Hierbij is het leerling-gezel-meester-model leidend, leren op de werkvloer
werkt immers het best. Leren en innoveren gaan hand in hand en medewerkers voelen zich
verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling. Hoe uit zich deze visie? De Wever wil naar
een hoger level en horizontale carrièrepaden creëren binnen het eigen vakgebied (‘vakmanschap is
meesterschap’). Ongebruikte talenten worden opgespoord en benut. Leren wordt ondersteund door
tijd- en plaatsonafhankelijke vormen (e-learning, serious gaming, training on the job) en
leerprestaties zullen door de medewerkers zelf worden vastgelegd in het leermanagementsysteem.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:
Link naar uw professioneel statuut: www.dewever.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen De Wever is het multidisciplinair
overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere
betrokken behandelaren als volgt geregeld:

10c. De Wever hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening
naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wanneer de gezondheidsproblemen meer expertise vereisen dan de GZ-psycholoog van De Wever
als generalist van de eerste lijn kan bieden, zal deze de patiënt verwijzen naar de tweedelijnszorg.
Risico's (o.a. op verwaarlozing of suïcide) en complexiteit (ingewikkelde comorbiditeit of problemen
op As 2, 3 of 4 die om behandeling in een multidisciplinaire context vraagt) spelen hierbij een rol.
Indien er geen vermoeden van een DSM-IV benoemde stoornis is, zal de GZ-psycholoog de patiënt
verwijzen naar de huisarstenzorg (POH GGZ). De GZ-psycholoog zal de verwijzer (huisarts of POH
GGZ) hiervan op de hoogte stellen.

10d. Binnen De Wever geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Zie klachtenprocedure.

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. De Wever 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: De Wever
Contactgegevens: Contactformulier website www.dewever.nl

De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling:
http://www.dewever.nl/~/media/2014/Folders/Klachtenregeling%20clienten%20De%20Wever%20De%20Wever%20Versie%204.ashx

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Geschillencommissie Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg
Contactgegevens: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (bezoekadres) Postbus 90600, 2509 LP Den
Haag (postadres) Telefoonnummer: 070 - 310 53 10

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissie.nl/media/1915/vvt-reglement.pdf

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.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.dewever.nl/Behandeling/Psychologie%20in%20Tilburg.aspx

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):
Aanmelding via: - Afspraakbureau behandelaars De Wever - Aanmeldformulier website - Direct door
behandelaar Intakegesprek: Behandelaar (GZ-psycholoog) Communicatie: Via vaste behandelaar (GZ-
psycholoog); de cliënt heeft maar 1 behandelaar, van wie hij zowel e-mailadres als telefoonnummer
ontvangt.

14b. Binnen De Wever 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 De Wever 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):
Aanmelding via: - Afspraakbureau behandelaars De Wever - Aanmeldformulier website - Direct door
behandelaar Intake, afspraken en diagnosestelling: Door regiebehandelaar (GZ-psycholoog). Intakes
en diagnosestelling worden standaard (anoniem) besproken en getoetst in intervisie.

16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Het behandelplan wordt opgesteld door regiebehandelaar (GZ-psycholoog), in samenspraak met
cliënt, volgens de normen van het NIP. Indien nodig worden het behandelplan en/of de behandeling
besproken in intervisie met collega-GZ-psychologen. De psychologen binnen De Wever werken,
indien nodig, nauw samen met andere disciplines. Dankzij deze samenwerking kunnen zij u de beste
zorg / behandeling bieden.

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):
Tijdens de behandeling is de GZ-psycholoog de regiebehandelaar. De GZ-psycholoog zal zo veel als
mogelijk de patiënt vragen om rechtstreeks met medebehandelaren te communiceren. Indien dit om
een of andere reden niet mogelijk is voor de patiënt zal de GZ-psycholoog als regiebehandelaar dit
overnemen of hierbij ondersteunen.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen De Wever als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling monitoren de GZ-psychologen middels evaluaties van het
behandelplan met de cliënt, zo veel mogelijk ondersteund door het (opnieuw) invullen van
vragenlijsten. Zo nodig kan het de voortgang van de behandeling worden besproken binnen intervisie
met collega-GZ-psychologen

16.d Binnen De Wever 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 voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling evalueert de GZ-psycholoog middels
evaluatie van het behandelplan bij aanvang van iedere behandelsessie. Het (opnieuw) invullen van
vragenlijsten kan hierbij ondersteunen.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen De Wever op de volgende manier
gemeten (wanneer, hoe):
Bij beëindiging van de behandeling wordt zowel mondeling als schriftelijk (middels vragenlijsten) met
de cliënt geëvalueerd. De cliënt wordt tevens uitgenodigd zijn evaluatie te plaatsen op Zorgkaart
Nederland

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):
De GZ-psycholoog zal bij beëindiging van de behandeling met de cliënt bespreken in hoeverre doelen
bereikt zijn. Indien nodig zal de GZ-psycholoog de cliënt vervolgbehandeling adviseren. De GZ-
psycholoog zal de inhoud van informatie aan verwijzer en vervolgbehandelaar met de cliënt
bespreken.



17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Via het Afspraakbureau Behandelaren van De Wever kunnen cliënten bij crisis of terugval een nieuwe
afspraak maken bij hun eigen GZ-psycholoog. Het Afspraakbureau is elke werkdag bereikbaar van
08.30 tot 17.00 uur, telefoon 013 - 4644518. Heraanmelding kan ook rechtstreeks via de eigen
regiebehandelaar.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van De Wever :
Willem Kieboom

Plaats:
Tilburg

Datum:
13-12-2016

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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