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VERKLARING KEURMERK BASIS GGZ 2017 
 
 

Hierbij verklaar ik,  ______________________________________________ , dat ik aan de volgende 

voorwaarden voldoe die het Keurmerk Basis GGZ 2017 aan mij als zorgverlener stelt voor het 

verkrijgen van het keurmerk.  

 

1. Ik ben als vrijgevestigd praktijkhouder aangesloten (categorie ‘gewoon lidmaatschap’) bij 

Coöperatie Psyzorg Hoflanden. 

 

2. Ik verklaar dat het format van het door mij gebruikte behandelplan minimaal de elementen 

omvat die in het Keurmerk zijn beschreven. Ten behoeve van ontwikkeling van de kwaliteit 

en homogeniteit stel ik dit format beschikbaar aan het bestuur van Psyzorg Hoflanden.  

 

3. Ik hanteer Algemene Voorwaarden, waarvan de tekst op mijn website staat vermeld. Daarin 

staat tenminste vermeld hoe een behandeltraject in mijn praktijk eruit ziet en wat er na 

afronding van het behandeltraject gebeurt. 

 

4. Op mijn website staat vermeld hoe de door mij verleende zorg is ingebed in de ketenzorg 

conform de eisen van het kwaliteitsstatuut. Daarbij wordt tevens doorverwezen naar de 

website van Psyzorg Hoflanden, waar een nadere toelichting wordt gegeven.* 

 

5. Ik meld mij aan bij Zorgkaart Nederland, zodat cliënten hun beoordeling desgewenst kunnen 

achterlaten. Ik zet een link /verwijzing naar mijn actuele beoordelingen op mijn website.    

 

6. Indien ik zorg lever aan mensen met chronische problematiek, conformeer ik mij aan de 

richtlijnen die door Psyzorg Hoflanden zijn ontwikkeld in samenwerking met GGZ-Delfland. 

In mijn Kwaliteitsstatuut neem ik een verwijzing hiernaar op, onder punt 14. Behandeling. 

 

7. In mijn Kwaliteitsstatuut staat onder punt 14. Behandeling omschreven hoe de uitvoering 

van ROM-metingen en de aanlevering van gegevens is geborgd, en hoe ik ROM-gegevens 

benut om de kwaliteit van zorg continu te monitoren en verbeteren. 

 

8. In mijn behandelingen combineer ik in de regel face-to-face contacten met eHealth. De 

gebruikte eHealth toepassingen staan vermeld op mijn website. In mijn kwaliteitsstatuut 

staat onder punt 14. Behandeling beschreven wanneer van de inzet van de beschikbare 

eHealth-toepassing kan worden afgeweken.  
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9. Ik draag binnen Psyzorg Hoflanden actief bij aan de verdere ontwikkeling van de BasisGGZ. 

Ik ben minimaal één keer per jaar aanwezig op een spiegelbijeenkomst van Psyzorg 

Hoflanden.  

In dat kader mogen mijn praktijkgegevens in coöperatieverband (door het bestuur of een 

daartoe aangewezen werkgroep) gebruikt worden om de kwaliteit van Psyzorg Hoflanden als 

coöperatie te monitoren en te verbeteren. Deze gegevens zullen nooit tot individuele 

personen of praktijken herleidbaar aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 

 

Handtekening aanvrager     datum  

 

 

___________________________________  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING 

 

Als aan een of meerdere eisen nog niet is voldaan, moet de aanvrager er voor zorgdragen deze alsnog 

te realiseren, zodat tenminste op 1 januari 2017 aan de normen wordt voldaan. Wij stellen  in de loop 

van augustus 2016 voorbeeldteksten op de website ter beschikking. Ook kunnen wij assistentie bieden 

bij het realiseren van de eisen. 

 

Bestuur Psyzorg Hoflanden 


