
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: Kühler & Trooster International Mental Heatlh
Hoofd postadres straat en huisnummer: Nassaulaan 5
Hoofd postadres postcode en plaats: 2514JS Den Haag
Website: www.internationalmentalhealth.nl
KvK nummer: 59025166
AGB-code 1: 22220662

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Tjarda Grimbergen
E-mailadres: t.grimbergen@internationalmentalhealth.nl
Telefoonnummer: 0850660500

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

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Kühler & Trooster International Mental health biedt ambulante Specialistische Geestelijke
Gezondheidszorg. Zij richt zich primair in Nederland wonende expatriates. Andere in Nederland
woonachtigen mensen zijn echter evenzo welkom. Een team van psychiaters en psychologen biedt
diagnostiek en behandeling aan mensen met klachten passend bij de volgende stoornissen: Angst -en
stemmingsklachten, ADHD, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen,
autisme. Voor beoordelingen van patiënten in geval van crisis wordt er samengewerkt met een
aantal collega GGZ instellingen in de regio. Zie antwoord vraag 8.

5. Kühler & Trooster International Mental Heatlh heeft aanbod in:
de gespecialiseerde-ggz

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Kühler & Trooster International Mental
Heatlh 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:
Psychiater

8. Structurele samenwerkingspartners
Kühler & Trooster International Mental Heatlh 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):
1) GGZ Rivierduinen
Van Ruytenburghlaan 4
2263 KG Leidschendam
Functie samenwerkingsverband: Beoordeling crisis door crisisdienst en klinische opname



2) Arkin, GGZ Amsterdam
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam
Functie samenwerkingsverband: Beoordeling crisis door crisisdienst en klinische opname

3) Parnassia Bavo Groep, locatie Den Haag
Monsterseweg 93
2553 RJ Den Haag
Functie samenwerkingsverband: Beoordeling crisis door crisisdienst en klinische opname

4) U-center
Julianastraat 23A
6285 AH Epen
Functie samenwerkingsverband: Klinische opname

II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Kühler & Trooster International Mental Heatlh ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Alle zorgverleners hebben de juiste diploma's cq BIG registratie; hierop wordt toegezien bij indienst
name. Tevens worden referenties nagegaan. Jaarlijks toetst de instelling of de BIG registraties van de
werkzame zorgverleners actueel zijn.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Binnen de instelling werken de zorgverleners volgens de richtlijnen van de Nederlandse vereniging
voor Psychiatrie. Door middel van supervisie en MDO wordt geborgd dat de richtlijnen en
standaarden worden gevolgd.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Supervisie en intervisie wordt structureel ingezet en nageleefd. Zorgverleners binnen de instelling
worden jaarlijks door de instelling gefaciliteerd in bijscholing.

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 Kühler & Trooster International
Mental Heatlh is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen
regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Multidisciplinair overleg (MDO) momenten tussen regiebehandelaar (psychiater) en overige
behandelaren zijn structureel ingepland per in behandeling zijnde patient. Op het geleiden van het
beeld (in het belang van de patiënt) worden zo nodig meer MDO momenten ingepland. Standaard
vindt een MDO plaats tijdens de intakefase, tijdens de behandelfase en tijdens de afsluitfase. Zowel
de regiebehandelaar als de betrokken behandelaar maken verslag van het MDO in het
patiëntendossier.

10c. Kühler & Trooster International Mental Heatlh hanteert de volgende procedure voor het op-
en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Patiënt start behandeling na overeenkomen van een behandelplan. Dit behandelplan wordt
geevalueerd met patiënt volgens het daarin gestelde evaluatiemoment. Tijdens dit moment wordt
met de betrokken patient besproken of de behandeling voldoet aan de behandeldoelen. Daarbij
wordt bepaald of behandeling wordt afgerond, verlengd en/of inhoudelijk veranderd. Indien nodig



gezien toestand van patiënt wordt het behandelplan reeds tussentijds geevalueerd, waarna actie
wordt ondernomen indien nodig. Dit alles vindt plaats in samenspraak met de regiebehandelaar. In
het patiëntendossier wordt van bovenstaande verslag gelegd.

10d. Binnen Kühler & Trooster International Mental Heatlh geldt bij verschil van inzicht tussen bij
een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
De casus wordt voorgelegd aan een andere, niet betrokken, regiebehandelaar waarna een overleg
met alle betrokken zorgverleners zal plaats vinden. In dit gezamenlijk overleg wordt gekeken naar de
beste zorg voor patiënt. Indien nodig wordt een Psychiater van buiten de instelling geconsulteerd.

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. Kühler & Trooster International Mental Heatlh levert ROM-gegevens aan bij de Stichting
Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Nee

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Kühler & Trooster International Mental Health
Contactgegevens: Nassaulaan 5, Den Haag

De klachtenregeling is hier te vinden:
Upload van uw klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: GGZ Ingeest
Contactgegevens: Overschiestraat 57, Amsterdam

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: www.ggzingeest.nl

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: www.internationalmentalhealth.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 patiënt):
De telefonisch aanmelding wordt ontvangen door de Front Office medewerkers binnen de instelling,
die bij een juiste verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ vervolgens een intakeafspraak inplant. De
intake wordt uitgevoerd door een regiebehandelaar (psychiater) en een psycholoog. De
communicatie met de patiënt verloopt face to face op de behandellocatie, telefonisch/skype en via
e-mail.

14b. Binnen Kühler & Trooster International Mental Heatlh 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 Kühler & Trooster International Mental Heatlh 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):
Patienten melden zich ofwel telefonisch of per e-mail aan voor het maken van een afspraak voor een
intakegesprek. De Front Office medewerkers neemt bij een verzoek via e-mail binnen 24 uur contact
op met patiënt. De patient wordt geinformeerd over de intakeprocedure, kosten & vergoeding,
wachttijd, de benodigde verwijzing. Indien patient akkoord is, dan wordt intake afspraak ingepland
bij zowel een psycholoog als psychiater. Na onderzoek van beiden zal de diagnose aan patiënt
worden medegedeeld, tenzij aanvullende diagnostiek noodzakelijk blijkt tijdens de intake. Tevens
wordt er tijdens de intake een behandeladvies gegeven. Als patient daarmee akkord gaat, wordt er
een corresponderend behandelplan opgesteld. Binnen de instelling is een psychiater
regiebehandelaar zowel in de intakefase als in de behandelfase en is in deze derhalve
eindverantwoordelijk met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling.

16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Tijdens de intakefase wordt er een behandeladvies gegeven door regiebehandelaar en psycholoog,
welke wordt besproken met patient. In samenspraak met de patient worden de behandeldoelen
geformuleerd op basis waarvan het uiteindeljke behandelplan wordt gemaakt en ondertekend door
patiënt en opgenomen in het patiënten dossier. Tijdens de intakefase vindt er een multidisciplinair
overleg plaats tussen regiebehandelaar (psychiater) en psycholoog.

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):
De regiebehandelaar stelt de diagnose en is eindverantwoordelijk voor het met de patiënt
afgesproken behandelplan en de uitvoering hiervan binnen de organisatie. De regiebehandelaar
schrijft, wanneer nodig, medicatie voor aan de patiënt en evalueert het gebruik en de werking
hiervan met de patiënt. De psychotherapie wordt gegeven door de medebehandelaar, die de
voortgangn hiervan met de regiebehandelaar bespreekt in het multidisciplinair overleg.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Kühler & Trooster International Mental
Heatlh als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten,
ROM):
Per 1-1-2017 zal er binnen de organisatie worden gewerkt met het afnemen van vragenlijsten om de
behandeling zo mede te evalueren. Tot op heden bespreekt de regiebehandelaar de voortgang van
patiënt met de medebehandelaar in het multidisciplinair overleg, waarbij de ernst van de
symptomen en de voortgang van de in het behandelplan gestelde doelen worden besproken



16.d Binnen Kühler & Trooster International Mental Heatlh 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):
Zie toelichting vraag 16c

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Kühler & Trooster International Mental
Heatlh op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Aan het einde van de behandeling worden patienten door de regiebehandelaar in het afsluitend
gesprek gevraagd naar hun ervaring cq tevredenheid. Dit wordt opgenomen in het dossier van de
patient.

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):
Bij aanvang van de behandeling wordt patient verzocht een toestemmingsformulier te ondertekenen
waarin patient wel of geen toestemming geeft om informatie te delen met verwijzer en/of andere
medische beroepsbeoefenaars. Indien er wel toestemming is gegeven dan wordt bij afsluiting van de
behandeling verwijzer door middel van een brief geinformeerd over de behaalde resultaten en indien
van toepassing advies over vervolgstappen. In het geval er geen toestemming van patient is gegeven
voor het delen van informatie, zal dit dan ook niet plaast vinden.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Met instemming van de patient wordt de huisarts geinformeerd over de afsluiting van de
behandeling. Bij het afronden van de behandeling wordt de patient meegegeven dat, indien er
mogelijk sprake is van een crisis of terugval, dat patient verzocht wordt zich weer te melden bij de
huisarts. Indien er sprake is van wederom een hulpvraag voor de SGGZ kan patient zich met een
nieuwe verwijzing opnieuw aanmelden voor een behandeling.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Kühler & Trooster International Mental Heatlh:
Esther Kühler

Plaats:
Den Haag

Datum:
07-03-2019

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.
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