
 

 

Bijlage 1 Programma van Eisen 
Functie: met een landelijke functie 

Interventie: voedselweigering 

 

Toegangscriteria 

 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

Het gaat voor de landelijke functie om: 

 kinderen tussen de 0 en 12 jaar.   

 Geen verdere specifieke karakteristieken met betrekking tot omgeving, verstandelijk 

vermogens etc.  van belang.  

 Door de problematische zorg voor deze jonge kinderen,veelal vanaf de geboorte, en door 

de vele ziekenhuis opnames zijn ouder en kind getraumatiseerd.  Er is sprake van een 

verstoorde wederkerigheid waarbij normale opvoedingsadviezen ontoereikend zijn.  

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 Behandeling van kinderen met zeer ernstige chronische voedselweigering ( avoidant  

restrictive food intake disorder), conform DSM V.  

 Voedselweigering manifesteert zich van totale voedselweigering ( sondevoeding/ 

kunstmatige voedingsinname) tot extreem selectieve voedselweigering. 

 Gevolgen van de chronische/ pathologische voedselweigering zijn met name: 

 Levensbedreigende ondervoeding 

 Geestelijke en  lichamelijke achterstand van het kind 

 Afhankelijkheid van sondevoeding 

 Bijkomende  problemen zijn compulsief braken, pica (zucht naar het consumeren van 

niet-eetbare dingen), rumineren (letterlijk herkauwen). 

 De levensbedreigende situatie van het kind roept dermate angst op bij ouders dat eisen 

die normaal bij opvoeding gesteld worden niet kunnen worden uitgevoerd .  Teneinde  

de ongewenste patronen te doorbreken dient het kind uit de thuissituatie te worden 

gehaald; 

 In veel gevallen is er sprake van bijkomende problematiek die - zonder de eetproblemen 

direct te veroorzaken- de zorgvraag complexer maakt. Dit maakt de behandeling  

complexer en kan  deze in een aantal gevallen belemmeren. Bijkomende problematieken 



zijn verstandelijke beperking,  lichamelijke en syndroomgebonden factoren.  Dit zijn 

onder meer: gastro-oesofageale refluxziekte  (GORZ), hart- en longproblemen, 

allergische constitutie, structurele anatomische afwijkingen,  vertraagde motiliteit in het 

gastro-enteraal systeem, neuro-ontwikkelingsstoornissen,  behavioural feeding disorders 

en kinderpsychiatrische comorbiditeit. Door de somatische comorbiditeit en bijbehorend 

medicatiegebruik wordt de eetlust veelal eveneens belemmerd. 

 Om inzicht te krijgen in de voedselinname van het kind  (of het ontbreken ervan ) , wordt 

de Seyshuizen  Observatieschaal  Voedselweigering ( SOV ) gebruikt. Deze dient ook als 

nulmeting voorafgaand aan de behandeling (Seys & Duker 2010). 

 De drempelwaarde is  dat, wanneer geen interventie wordt gepleegd, het kind 

achterblijft in de groei (failure to thrive). Zonder  intensieve interventie  blijven zowel de 

lichamelijke als de sociaal emotionele ontwikkeling achter.Somatische parameters zijn 

o.a afbuigende groeicurve, afhankelijkheid van sondevoeding; 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Ernst van de problematiek. Kinderen hebben altijd een medische, paramedische, 

pedagogische en/of therapeutische behandeling gekregen zonder het gewenste 

resultaat 

 

4. Toeleiding:  

 

 Uitsluitend toeleiding via kinderarts 

 

Levering van de zorg 

 
5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start. 

 

 Start binnen 6 maanden na aanmelding. 

 Binnen 2 weken na aanmelding  wordt bekeken of er eerder in de keten voldoende is 

ondernomen. Is dit niet het geval , dan wordt terugverwezen naar de kinderarts. Is dit 

wel het geval , wordt een intake gepland.  

 De intake wordt binnen 4 weken na de aanmelding uitgevoerd door de arts en het hoofd 

behandeling. Hierin worden  de vorm en de urgentie van de behandeling bepaald. 

  

6. Overbruggingszorg:  

 In de tijd tussen consult en start behandeling in de thuissituatie geobserveerd door een 

behandelaar en worden er adviezen gegeven. Dit gebeurt in samenspraak met de arts en 

het hoofd behandeling. Dit om toename van de ernst van de situatie te voorkomen 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 In geval van crisis (in levensbedreigende situaties) wordt binnen 24 uur een 

multidisciplinair overleg  gehouden. De start van de behandeling verloopt, afhankelijk 



van de ernst, volgens het protocol crisisopname. De inschatting van de verwijzer 

(kinderarts) en van het multidisciplinair overleg zijn hierin bepalend. Een opname binnen 

24 uur behoort tot de mogelijkheden. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  

 

  Het opheffen van de voedselweigering, met volwaardige orale voedselinname (leren 

eten en slikken en met lepel eten) en verwijdering van de sonde.  

 Optreden van herstel van de groeicurve van het kind. 

 Per kind, afhankelijk van de problematiek, wordt een individueel behandeltraject 

uitgevoerd waarbij de behandelduur kan variëren van 6 weken tot 12 maanden. De 

gemiddelde behandelduur is  9 maanden. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Programma is beschreven in een richtlijn (SLIK-programma, ( 12 stappen plan). Deze is 

opgebouwd vanuit gedragstherapeutische interventie-principes; 

 Programma wordt sessiegewijs uitgevoerd, dagelijks gemiddeld 4 à 5 keer plaats. 

 Per sessie wordt de voortgang geregistreerd (permanente effectregistratie). 

 Door  berekening van de diëtiste wordt voortdurend gemeten of de voedselinname, 

conform de leeftijd, volwaardig is.  

 De volgende gedragstherapeutische uitgangspunten worden gehanteerd:   

o Wegnemen of laten uitdoven van angst voor de eetsituatie en van het daarbij 

horende verzet. Hierbij is het van belang dat de behandelaar begint net vóór de 

plek waar hij de beginnende angst waarneemt (bijv. aanraken van de wang of de 

lippen). Vervolgens tolereert de behandelaar ontsnappen aan deze nauwelijks 

bedreigende situatie niet meer. Tegelijkertijd beloont hij het kind uitgebreid 

positief als het deze aanraking met de vinger accepteert. Hierdoor krijgt het kind 

de gelegenheid te ervaren dat aanraking van het mondgebied niet beangstigend 

hoeft te zijn, maar toegang biedt tot een aantal plezierige consequenties.  

o Belonen van het kind voor ieder gedrag dat verwijst naar of gericht is op 

toenadering tot orale voedselacceptatie.  

 De belangrijkste stappen van het SLIK-programma zijn:  

o Met water of vla op de vinger aanraken van de mond en belonen van acceptatie. 

o Met slangetje en spuit vla in de mond brengen en belonen van wegslikken. 

o Met de lepel aanbieden van een kleine hoeveelheid vla en belonen van 

wegslikken. 

o Variëren met smaken en hoeveelheden voeding: vla, fruit, pap, mix. 

o Aanbod van grotere hoeveelheden voeding aan de eettafel in de woonkamer. 

o Aanbod van voeding door ouders en/of verzorgers in de woonkamer. 

o Aanbod van de maaltijden door ouders in de thuissituatie.  

 Indien er sprake is van comorbiditeit houden we ons aan de daarvoor geldende landelijke 



richtlijnen 

 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 Individuele behandeling in 5 sessies per dag in een  1 op 1 opzet (20 minuten tot een half 

uur per keer),   

 Behandelingen worden uitgevoerd  in de  sessiekamers van de behandelafdeling door 

een gespecialiseerde gedragswetenschapper/orthopedagoog met betrokkenheid van een 

arts. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Buiten de sessies verblijven kinderen in een groep op de behandelafdeling. 

 De zorg vindt plaats op alle tijden dat er geen sessie wordt gegeven en is ondersteunend 

aan de behandeling. Deze is afhankelijk van de  vraag die er bij de behandeling van het 

kind ligt en afhankelijk van de comorbiditeit. Bij het ene kind kan het accent op sociale, 

en bij het andere kind op medische aspecten liggen. Er is verpleegkundige zorg aanwezig. 

Wanneer het  aan de orde is wordt onderwijs gegeven in samenspraak met de school. 

  In het geval van 24uurs zorg wordt er gelet op het creëren van een huiselijke sfeer. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Bij het uitvoeren van de zorg is er afstemming met het onderwijs, met het KDC, 

maatschappelijk werk, medici en paramedici . Denk daarbij aan een kinderneuroloog, 

kinderpsychiater, een kinder gastro-enteroloog, een kinderradioloog.  SeysCentra werkt 

nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en het MUMC.   

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 Er is 1 locatie (Nijmegen) voor24 uurs-zorg ; 

 Er zijn 3 locaties (Nijmegen, Maastricht en Haarzuilens) voor dagbehandeling. 

 Op alle locaties, bijvoorbeeld thuis, op school of waar het kind zich overdag bevindt, is er 

ruimte voor  ambulante behandeling. 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 Er is sprake van een open setting. Waar het nodig is voor de veiligheid van het kind 

kunnen er vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet, met toestemming van de 

ouders. Er is sprake van permanent toezicht, dag en nacht. 



 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 Integrale, multidisciplinaire, zeer intensieve behandeling op basis van 

gedragtherapeutische interventies met medische ondersteuning (evidence based). 

 Verantwoordelijkheid voor de behandeling bij arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en 

het hoofd behandeling.  

 Inhoudelijk coördinatie door de behandelcoördinatoren; 

  De sessies worden uitgevoerd door gedragsdeskundigen en orthopedagogen.  

 Bij de behandeling werken verschillende disciplines samen. Dit zijn o.a. orthopedagogiek, 

medische disciplines, verpleging, fysiotherapie,  (pre)logopedie en diëtist. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Onze orthopedagogen en gedragsdeskundigen beschikken over jarenlange ervaring en 

zijn intern opgeleid middels een intensief specialisatie programma.  

 Alle orthopedagogen en gedragsdeskundigen  hebben supervisie en intervisie.   

 Er vindt coaching on the job plaats.  

 Het personeel  wordt geschoold door het Skills lab van de Radboud Universiteit 

(handelingen zoals inbrengen van de sonde enz.). 

 De professionals zijn betrokken bij toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Er sprake van permanent beschikbaar personeel.  Gezien de complexiteit en de 

intensiteit van de zorg hebben de arts, hoofden behandeling en directeur hebben 24-

uurs bereikbaarheidsdienst. 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Het criterium om de behandeling te beëindigen is dat de sonde is verwijderd en 

uitsluitend oraal voedsel wordt ingenomen. In de laatste evaluatie van het behandelplan 

wordt vast gelegd hoe de doorstroom van de behandeling zal verlopen. Dit kan in de 

vorm van ambulante behandeling/begeleiding. 

 

19. Nazorg:  

 

 Aan ouders en verzorgers wordt overgedragen hoe zij in lijn met de behandeling  moeten 



handelen; 

 De nazorg is gemiddeld 3 maanden en bestaat uit het geven van telefonisch advies door 

de behandelaar. 

 

20. Communicatie:  

 

 De verwijzer wordt iedere 3 maanden op de hoogte gebracht van het behandelverloop.  

 Na afsluiting van de behandeling vindt er een schriftelijke rapportage plaats, waar nodig 

aangevuld met een mondelinge toelichting. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

 De sessies worden geregistreerd (video/audio) voor 

leerdoeleinden/overdracht/onderzoek (met toestemming van ouders). 

 Verdere wetenschappelijke onderbouwing van het programma. 

 Sinds 2010 is SeysCentra EQUASS gecertificeerd. Het EQUASS ( European Quality 

Assurance  in Social Services) is een kwaliteitskeurmerk dat is ontwikkeld door 

Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en 

opdrachtgevers met als doel: het leveren van optimale service aan alle 

belanghebbenden. Op dit moment zijn 118 organisatieonderdelen bij 57 

dienstverleners in 10 Europese landen in het bezit van een EQUASS certificaat. 

 Actief kwaliteitsmanagementsysteem waarin de kwaliteit  van de zorg doorlopend 

wordt gemeten, verbeterd en bewaakt. In het kader hiervan wordt jaarlijks de 

kwaliteitsmonitor ingevuld. Hierin worden data verzameld en geanalyseerd. Na 

brede bespreking van de monitor in de organisatie worden verbeterplannen 

opgesteld. Indien noodzakelijk zal er tussentijds een verbeterplan worden opgesteld. 

De plannen hebben betrekking op de uitvoering en kwaliteit van de behandeling en 

de zorg, maar ook op wijze waarop deze zijn georganiseerd. 

 De onderwerpen die in de kwaliteitsmonitor worden behandeld zijn: 

 Acties/verbeterplannen voortkomende uit de vorige kwaliteitsmonitor 

 Enquête voor cliënten 

 Enquête voor stakeholders 

 Enquête voor medewerkers 

 Exitinterviews voor medewerkers 

 Evaluatiegesprekken met financiers 

 Interne en externe Audits 

 (Informele) klachten 

 Resultaten van de behandelingen 

 Evaluatiegesprekken met samenwerkingspartners 

 Instroom/wachtlijst 

 Marktanalyse/externe ontwikkelingen 

 Het kwaliteitsbeleid wordt bewaakt door de stafmedewerkers.   



 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Informele en formele klachtenregeling.  

 Informele klachten/onvrede worden meestal op de werkvloer opgelost: met de 

behandelaar of begeleider. Registratie vindt plaats op een daartoe bestemd formulier: 

wat was de klacht/onvrede,  hoe was de afhandeling  en zijn  vervolg-acties nodig.  

 Formele klachten worden door een klachtenfunctionaris behandeld; indien nodig in de 

bemiddelingscommisie ( met naast de klachtenfunctionaris twee externe leden , 

waaronder de voorzitter ).  

 Officiële klachten kunnen ingediend worden bij de Gezamenlijke Gelderse 

Klachtencommissie Zuid-Gelderland. 

 De klachtenfunctionaris brengt de klachten in  het beleidsoverleg. Daar wordt bekeken in 

hoeverre procedures/afspraken/werkprocessen moeten worden aangepast naar 

aanleiding van de klacht. Tevens wordt de afhandeling van de klacht besproken. 

 Alle klachten worden opgenomen in de jaarlijkse kwaliteitsmonitor. Na analyse worden 

ev. verbeterpunten als gevolg daarvan geformuleerd en  opgenomen in het jaarplan. 

 

23. Transformatie:  
 

 Middels publicatie’s,  organiseren van / deelname aan symposia en voorlichting op 

MKD’s draagt SeysCentra bij aan verbetering van kwaliteit, kennisontwikkeling en 

innovatie. Door kennisontwikkeling  draagt SeysCentra ook bij aan preventie:  in een 

eerder stadium het probleem onderkennen en ingrijpen, zodat er geen beroep hoeft te 

worden gedaan op de “last resort”-behandeling. 

 
 

 

Bijlage 1 Programma van Eisen 
Functie: Onzindelijkheid 

 

 

Toegangscriteria 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

Het gaat voor de landelijke functie om: 

 Kinderen boven de 5 jaar 



 Zowel kinderen met een normale intelligentie als met een verstandelijke beperking 

 Kinderen zijn elders reeds voor zindelijkheidsproblematiek behandeld zonder het 

gewenste resultaat.  

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 Problematiek met incontinentie (urine en/of ontlasting). Hierdoor ontstaan er 

problemen thuis en op school waarbij het kind sociaal/emotioneel gedepriveerd wordt 

en een negatief zelfbeeld ontwikkelt  

 Sociale comorbiditeit vergroot complexiteit van de zorgvraag 

 Kinderen met een verstandelijke beperking betreft het zowel problemen met de urine 

(enuresis) als met de ontlasting (encopresis) 

 Kinderen met een normale intelligentie uitsluitend ontlasting of gecombineerde 

problematiek. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Ernst van de problematiek. Kinderen hebben altijd een medische, paramedische, 

pedagogische en/of therapeutische behandeling gekregen zonder het gewenste resultaat 

(uitbehandeld bij de poep- en plaspoli’s). 

 

4. Toeleiding:  

 Uitsluitend toeleiding via kinderarts/huisarts (poep- en plaspoli’s). 

 

Levering van de zorg 
5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start 

 

 Start binnen 6 tot 9 maanden na aanmelding. 

 

6. Overbruggingszorg  

 

 Adviezen geven ter voorbereiding op de behandeling, bijvoorbeeld bijhouden van 

registratielijsten (patroon van onzindelijkheid). 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Bij ernstige obstipatie of blaasretentie wordt een lichamelijke screening uitgevoerd en 

wordt in multidisciplinair overleg een ambulante interventie gepland. Indien nodig kan 

met een 24-uurs opname worden gestart. 



 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling: 

  

 Volledige zindelijkheid  op basis van zelfinitiatief 

 Zindelijkheid op basis van klokzindelijkheid 

 Het herstel van een normaal defecatiepatroon (stoelgang) 

 Bij alle 3 is het doel bereikt  wanneer  incontinentiemateriaal niet meer nodig is. 

 Behandelduur: observatie intensieve training  en implementatie (overdracht)  6 tot 8 

maanden. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 De behandeling bestaat uit een gestructureerd, stapsgewijs zindelijkheidsprogramma op 

basis van de respons restrictie methode (evidence based) 

 Zo nodig wordt dit programma ondersteund door farmacologische interventies 

(multidisciplinair) 

 Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van andere gedragstherapeutische en 

wetenschappelijk gevalideerde programma’s (Fox & Azrin; Van Wagenen, Lancioni) 

 Tijdens de training wordt de voortgang  voortdurend geregistreerd op basis van o.a. 

eventrecording van het aantal ongelukjes en de frequentie van zelfinitiatief. Door de 

gegevens ( ook de metingen voorafgaand aan en ná de training ) te analyseren en in 

samenhang te brengen met andere gegevens (leeftijd, interactie, et cetera ) wordt er 

gewerkt aan de verbetering van de behandeling. 

 

10. Vorm van de behandeling: 

  

 Diagnostiek traject (ambulant) 

 Kort en intensief behandeltraject, uitgevoerd in een gecontroleerde setting bij 

SeysCentra en/of op school of thuis gedurende een  geconcentreerde tijdsperiode: 

intensief kort tijdsbestek van  4 tot 10 dagen in een individuele 1 op 1 opzet. Bij ernstige 

gedragsproblematiek wordt er gewerkt met 2 trainers op 1 kind 

 Het implementatietraject na deze intensieve behandeling wordt thuis, op school en/of 

kinderdagcentrum ambulant voortgezet 

 Daarnaast eventueel psycho- educatie. Deze  kan - zowel voor het kind als voor ouders, 

leerkrachten en/of andere betrokkenen - bestaan uit: voorlichting over anatomie, 

normale defecatie-/urineproductie en patronen. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Buiten de intensieve trainingsmomenten wordt er door middel van een gezond 

voedingspatroon, voldoende vochtintake en ontspannende activiteiten gewerkt aan 



ondersteuning van de behandeling. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

  Zowel in de diagnostiekfase als  in de implementatiefase kan het nodig zijn om met 

andere zorgverleners af te stemmen. Dit kan het bureau Jeugdzorg zijn, Mee, andere 

medische specialismen, schooladviesdienst en/of onderwijsconsulenten. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 Op alle locaties, bijvoorbeeld thuis, op school of waar het kind zich overdag bevindt, is er 

ruimte voor  ambulante behandeling. Afhankelijk van de voortgang wordt (conform de 

respons-restrictie procedure) de afstand uitgebreid naar de gang, de woonkamer, de 

slaapkamer of het klaslokaal. 

 Wanneer de situatie daarom vraagt kan de behandeling plaatsvinden op het 

behandelcentrum en is er mogelijkheid voor dagopname of 24-uursbehandeling (voor de 

behandeling van nachtzindelijkheid). Laatst genoemde trajecten worden altijd gevolgd 

door een implementatietraject 

Innoverende projecten zijn gestart om te onderzoeken of zindelijkheidsbehandelingen 

ook kunnen worden aangeboden in de vorm van een kampweek/weekend. 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 NVT 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 Integrale, multidisciplinaire, zeer intensieve behandeling op basis van 

gedragtherapeutische interventies met medische ondersteuning (evidence based) 

 Verantwoordelijkheid voor de behandeling bij arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en 

het hoofd behandeling  

 Inhoudelijk coördinatie door de behandelcoördinatoren 

 De sessies worden uitgevoerd door gedragsdeskundigen en orthopedagogen  

 Bij de behandeling werken verschillende disciplines samen. Dit zijn o.a. orthopedagogiek, 

medische disciplines, fysiotherapie, ergotherapie. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 



 De orthopedagogen en gedragsdeskundigen beschikken over jarenlange ervaring en zijn 

intern opgeleid door middel van een intensief specialisatieprogramma 

 Alle orthopedagogen en gedragsdeskundigen hebben supervisie en intervisie 

 Coaching on the job 

 De professionals zijn betrokken bij toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Er is sprake van permanent beschikbaar personeel.  Gezien de complexiteit en de 

intensiteit van de zorg hebben de arts, hoofden behandeling en directeur 24-uurs 

bereikbaarheidsdienst. 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Als het doel behaald is, weglaten van het incontinentiemateriaal en van volledig 

zelfinitiatief. Of anders klokzindelijkheid.   

 

19. Nazorg:  

 

 Aan ouders en verzorgers wordt overgedragen hoe zij in lijn met de behandeling  de 

resultaten in stand kunnen houden 

 De nazorg is gemiddeld 3 maanden en bestaat uit het geven van telefonisch advies door 

de behandelaar in geval van terugval. 

 

20. Communicatie:  

 

 De verwijzer wordt aan het eind van de behandeling op de hoogte gebracht van de 

resultaten. Na afsluiting van de behandeling vindt er een schriftelijke rapportage plaats, 

waar nodig aangevuld met een mondelinge toelichting. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Verdere wetenschappelijke onderbouwing van het programma 

 Sinds 2010 is SeysCentra EQUASS gecertificeerd. Het EQUASS ( European Quality 

Assurance  in Social Services) is een kwaliteitskeurmerk dat is ontwikkeld door Europese 

organisaties van gehandecapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers met als 

doel: het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden. Op dit moment zijn 

118 organisatieonderdelen bij 57 dienstverleners in 10 Europese landen in het bezit van 

een EQUASS certificaat 



 Actief kwaliteitsmanagementsysteem waarin de kwaliteit  van de zorg doorlopend wordt 

gemeten, verbeterd en bewaakt. In het kader hiervan wordt jaarlijks de 

kwaliteitsmonitor ingevuld. Hierin worden data verzameld en geanalyseerd. Na brede 

bespreking van de monitor in de organisatie worden verbeterplannen opgesteld. Indien 

noodzakelijk zal er tussentijds een verbeterplan worden opgesteld. De plannen hebben 

betrekking op de uitvoering en kwaliteit van de behandeling en de zorg, maar ook op 

wijze waarop deze zijn georganiseerd. 

 De onderwerpen die in de kwaliteitsmonitor worden behandeld zijn: 

 Acties/verbeterplannen voortkomende uit de vorige kwaliteitsmonitor 

 Enquête voor cliënten 

 Enquête voor stakeholders 

 Enquête voor medewerkers 

 Exitinterviews voor medewerkers 

 Evaluatiegesprekken met financiers 

 Interne en externe Audits 

 (Informele) klachten 

 Resultaten van de behandelingen 

 Evaluatiegesprekken met samenwerkingspartners 

 Instroom/wachtlijst 

 Marktanalyse/externe ontwikkelingen 

 Het kwaliteitsbeleid wordt bewaakt door de stafmedewerkers.   

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Informele en formele klachtenregeling  

 Informele klachten/onvrede worden meestal op de werkvloer opgelost: met de 

behandelaar of begeleider. Registratie vindt plaats op een daartoe bestemd formulier: 

wat was de klacht/onvrede, hoe was de afhandeling  en zijn vervolgacties nodig  

 Formele klachten worden door een klachtenfunctionaris behandeld; indien nodig in de 

bemiddelingscommisie (met naast de klachtenfunctionaris twee externe leden, 

waaronder de voorzitter)  

 Officiële klachten kunnen ingediend worden bij de Gezamenlijke Gelderse 

Klachtencommissie Zuid-Gelderland 

 De klachtenfunctionaris brengt de klachten in  het beleidsoverleg. Daar wordt bekeken in 

hoeverre procedures/afspraken/werkprocessen moeten worden aangepast naar 

aanleiding van de klacht. Tevens wordt de afhandeling van de klacht besproken 

 Alle klachten worden opgenomen in de jaarlijkse kwaliteitsmonitor. Na analyse worden 

eventuele verbeterpunten als gevolg daarvan geformuleerd en opgenomen in het 

jaarplan. 

 

23. Transformatie:  
 

 Door middel van publicaties, het organiseren van/deelname aan symposia en 

voorlichting op MKD’s draagt SeysCentra bij aan verbetering van kwaliteit, 



kennisontwikkeling en innovatie. Door kennisontwikkeling draagt SeysCentra ook bij aan 

preventie:  in een eerder stadium het probleem onderkennen en ingrijpen, zodat er geen 

beroep hoeft te worden gedaan op de ‘last resort’-behandeling. 

 
 

 


