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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. Het kwaliteitsstatuut dat voor u ligt is met zorg samengesteld door BLH. Eveneens is de 
verkorte en officieel goedgekeurde versie hier te downloaden.  

https://www.buroleerlingenhulp.nl/wp-content/uploads/2020/11/kwaliteitsstatuut-historie-3.pdf
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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitshandboek van Buro leerlingenhulp (BLH). Dit handboek heeft tot doel de 

kwaliteit van BLH te beschrijven, te verantwoorden en te borgen. Het kwaliteitshandboek is een 

getrouwe weergave van de wijze van werken binnen BLH en het kwaliteitsmanagementsysteem. Met 

dit kwaliteitsmanagementsysteem wil BLH het kwaliteitsdenken en -handelen bevorderen bij alle 

franchisenemers. Het kwaliteitsmanagementsysteem beoogt helder te hebben wat we willen 

bereiken binnen BLH om vervolgens zicht te krijgen op alles wat BLH doet om gestelde doelen te 

bereiken. Middels verschillende manieren wordt voortdurend nagegaan of bereikt wordt wat we 

willen bereiken. Waar dat niet lukt, wordt nagegaan wat daar de oorzaak van is en hoe het kan 

worden bijgesteld. Waar het wel lukt, wordt nagedacht hoe we dat kunnen vasthouden en eventueel 

uitbreiden. Streven is dat alle franchisenemers er op gericht zijn de best mogelijke producten en 

diensten op een effectieve en efficiënte wijze te leveren aan de cliënten van BLH.  

 

Organisatiebeschrijving 
BLH is actief binnen de jeugdzorg. BLH, door de franchisegever opgericht in 2003, is uitgegroeid tot 

een franchiseorganisatie met meerdere franchisenemers op verschillende locaties in de randstad. 

BLH biedt vergoede zorg aan in de generalistische basis GGZ. Deze zorg wordt gefinancierd door 

gemeenten vanuit de kaders van de Jeugdwet en door particuliere financiering. Cliënten kunnen met 

de volgende problematiek bij BLH terecht voor de generalistische basis GGZ; autisme, depressie en 

stemmingsstoornissen, AD(H)D, tics, angststoornissen, PTSS/traumaproblematiek, ODD, 

hechtingsstoornissen. Voor deze vormen van begeleiding en behandeling treedt de Orthopedagoog-

Generalist/ GZ-psycholoog op als regiebehandelaar. Een basispsycholoog- of orthopedagoog kan 

betrokken zijn als (mede)behandelaar. Naast de door de gemeenten gefinancierde zorg verleent BLH 

ook zorg voor leerlingen met leerstoornissen en -problemen (met bijkomende sociaal-emotionele 

problematiek), voor ouders en voor scholen. 

 

 



 

 

Missie en Visie van BLH  
Iedereen is uniek en heeft bijzondere talenten en capaciteiten. Niemand ontwikkelt zich op dezelfde 

manier en in hetzelfde tempo. Waar sommigen zich zelfstandig snel kunnen ontwikkelen, hebben 

anderen een extra duwtje in de rug nodig. 

Door iedereen als uniek te benaderen, bieden we ondersteuning die het beste uit een individu naar 

boven haalt. Onze aanpak is talentgericht, oplossingsgericht, persoonlijk en deskundig. We gaan 

(samen) op zoek naar een efficiënte oplossing die op korte termijn resultaten boekt. Belangrijk doel 

daarbij is om te werken vanuit een basis van voldoende zelfvertrouwen. Succeservaringen zijn 

immers een belangrijke factor in het ontwikkelingsproces. Op deze manier zullen er ook op lange 

termijn succeservaringen zijn en prestaties blijvend verbeteren. 

BLH werkt vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Deze richt zich op de sterk ontwikkelde 

vaardigheden van een individu en zoekt naar een efficiënte oplossing die op korte termijn resultaten 

boekt. Belangrijk doel daarbij is een individu voldoende zelfvertrouwen te geven, zodat het sterk 

genoeg is om op eigen kracht om te gaan met zijn of haar moeilijkheden.  

BLH gelooft dat om dienstverlening van het hoogste niveau te kunnen leveren voortdurende 

persoonlijke ontwikkeling een centrale rol speelt. BLH hecht dan ook een grote waarde aan de 

blijvende ontwikkeling van haar aangesloten psychologen en orthopedagogen. 

BLH wil het toonaangevende, professionele netwerk in Nederland zijn voor kinderen, jongeren, 

volwassenen, ouders en onderwijsprofessionals op het gebied van diagnose en begeleiding van 

leerproblemen, leerstoornissen (en/of daarmee samenhangende) gedrags- en sociaal-emotionele 

problematiek, bijscholing, coaching, training en onderwijsontwikkeling, -implementatie en –beleid. 

BLH staat hierbij bekend als een deskundige en gezellige plek waar door middel van een persoonlijke 

benadering met de cliënt wordt gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen en laten ervaren van 

succesmomenten. 

 

Kwaliteit bij BLH 
BLH werkt planmatig aan het leveren van de beste zorg aan kinderen (en hun systeem) in Nederland. 

Hiertoe is een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. 

BLH streeft er naar haar franchisenemers een werkomgeving te bieden waarin zij optimaal kunnen 

functioneren binnen de kaders van een efficiënte bedrijfsvoering. Inhoudelijk is er voortdurend 

aandacht voor het op peil houden en indien mogelijk verhogen van de kwaliteit in kennis en 

vaardigheden van de franchisenemers. De kracht van de organisatie ligt in de betrokkenheid van de 

franchisenemers bij de organisatie als geheel en bij de verschillende stappen in het proces van de 

zorg voor de kinderen. Kwaliteit van onze dienstverlening wordt dan ook voornamelijk geborgd door 

franchisenemers zelf. Naast persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie gaat het om de kennis en 

vaardigheden van de franchisenemer, de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden verder te 

ontwikkelen en de wijze waarop een en ander tot uitdrukking komt in contact met cliënten. BLH 

stimuleert dat de kwaliteit van de franchisenemers op het gewenste niveau blijft. 

Franchisenemers dragen er zelf zorg voor te voldoen aan de wet- en regelgeving welke betrekking 

hebben op de BLH (franchise)formule en de eigen (franchise)onderneming. Een aantal belangrijke 

zaken zijn AVG, beroepscodes, verzekeringen en verplichtingen op het gebied van registraties en 

veiligheid.  

 



 

 

Er wordt als volgt geborgd dat de zorgverleners (franchisenemers)  bij BLH bevoegd en bekwaam zijn 

en dat hun deskundigheid op peil blijft: 

- Ten eerste vindt er een controle plaats op ervaring en registratie bij het aannemen van 

nieuwe franchisenemers, welke zowel Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog als 

basispsycholoog of orthopedagoog kunnen zijn. De basis-psychologen en orthopedagogen 

werken onder supervisie van de Orthopedagoog Generalisten dan wel GZ-psychologen. De 

Orthopedagoog Generalist/GZ-psycholoog bewaakt het zorgproces over deze behandelingen. 

Daarnaast stelt de Orthopedagoog Generalist/GZ-psycholoog de diagnose van de cliënt. 

- Er is intervisie en cliëntoverleg. Dit kan intern maar ook in samenwerkingen met externe 

zorgverleners/zorgverleningsinstanties binnen het professionele netwerk van BLH. Hierin 

dagen de behandelaren elkaars aanpak uit om een kwalitatief zo goed mogelijke behandeling 

te waarborgen en elkaars bekwaamheid te verhogen. Naast dat dit fysiek kan plaatsvinden 

kan het online via videobellen en/of het interne online communicatiesysteem van BLH. 

Eveneens kan het professionele netwerk met andere (vrijgevestigde) zorgverleners worden 

ingezet om advies in te winnen of naar door te verwijzen. 

- Er kunnen collegiale controles worden uitgevoerd op de inhoud van de verslagen. 

- Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid zich te blijven ontwikkelen op hun 

vakgebieden. Dit komt tot uiting in het volgen van cursussen / trainingen, maar ook in 

bestudering van vakliteratuur, het volgen van intervisie en deelname aan de planning- / 

voortgangs-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken. Zorgverleners dienen bekend te zijn 

met de training Mindset van het talentenlab en de training Talent gedreven werken. 

Daarnaast worden er regelmatig trainingen georganiseerd voor de zorgverleners om het 

kennisniveau up-to-date te houden en capaciteiten verder te ontwikkelen. Het volgen van 

bepaalde trainingen kan verplicht worden gesteld om kennis en capaciteiten op een zoveel 

mogelijk uniform niveau te houden. 

- Iedere zorgverlener wordt aangeraden zich aan te sluiten bij het NIP, NVO en/of een ander 

kwaliteitsinstituut. Voor psychologen dan wel orthopedagogen is een registratie bij Vektis 

(AGB code) en een SKJ-registratie verplicht. 

- Het voldoen aan de accreditatie eisen voor de BIG-registratie. Orthopedagoog-

Generalisten/GZ-psychologen zijn hierbij verplicht om opleidingen en cursussen te volgen. 

- Er kan een bedrijfsbezoek door franchisegever plaatsvinden.  

- BLH heeft richtlijnen geformuleerd rondom de werkwijze van de zorgverlening aan cliënten. 

Deze staan op een voor ieder bereikbare digitale plek. De zorgverleners zijn hiermee bekend. 

Nieuwe zorgverleners krijgen dit onder de aandacht gebracht.  

Kwaliteitsbewaking bij BLH 
Het bewaken van de kwaliteit wordt op de volgende wijze vorm gegeven: 

- Bewaken en evaluatie van de interne bedrijfsprocessen 

- Evaluatie van de cliënttevredenheid 

- Het onderhouden en evalueren van het kwaliteitsmanagementsysteem 

Het onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem betekent: 



 

 

- Dat duidelijk is wat de doelen zijn 

- Het informeren van alle franchisenemers over de aspecten van het 

kwaliteitsmanagementsysteem in het algemeen en de aspecten voor zover van belang voor 

de eigen werkzaamheden in het bijzonder  

Dossiervoering en omgang met cliëntgegevens 
BLH volgt bij dossiervoering de beroepscode van het NVO/NIP. Bovendien werkt BLH met een  

privacyverklaring waarin beschreven staat hoe omgegaan wordt met dossiervoering en 

cliëntgegevens. Deze is hier te vinden. 

Zo vraagt BLH om toestemming van de cliënt en/of diens ouders bij het delen van gegevens met niet 

bij de behandeling betrokken professionals. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk 

doorbroken wordt, gebruikt BLH 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 vraagt het 

controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle). 

Verderop in dit kwaliteitsstatuut staat onder kopje ‘’Intake en aanmelding’’ beschreven welke 

(persoons)gegevens van cliënten, ouders en derden in een dossier worden opgenomen. 

 

Klachten en geschillenregeling  
BLH werkt voornamelijk met specialisten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen als het NIP, 

NVO, SKJ en/of LBRT. Dat betekent dat we ons houden aan de kwaliteitseisen die deze 

beroepsverenigingen stellen. 

Bij klachten wordt aan cliënten gevraagd zich rechtstreeks telefonisch of per mail te wenden tot de 

direct betrokkene(n). Binnen 10 werkdagen wordt de klacht in behandeling genomen. In de praktijk 

blijkt dat problemen op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost.  

Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het 

handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon 

worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.  

Blijkt dit niet genoeg dan kan de klachtenfunctionaris schriftelijk worden ingeschakeld. De 

klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en benadert cliënt mogelijk om aanvullende 

informatie te verstrekken. Het kan ook zijn dat de betrokken specialist rechtstreeks contact met 

cliënt opneemt en de klacht te bespreken. Verder kan cliënt de klachtenfunctionaris vragen om een 

schriftelijke reactie van de betrokkene(n).  

De klachtenfunctionaris streeft ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht 

inhoudelijk te reageren. Als dit niet lukt, wordt cliënt ingelicht over de reden van het uitstel en wordt 

een schatting gegeven binnen welke termijn cliënt een reactie kan verwachten. De inhoudelijke 

reactie van de klachtenfunctionaris ontvangt cliënt, na eventueel telefonisch contact, (ook) op 

schrift. 

Mocht uw klacht niet zijn opgelost na het volgen van de hierboven beschreven procedure of 

wanneer cliënt van mening is dat een specialist zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, kan 

cliënt een klacht indienen bij het College van Toezicht van de betreffende beroepsverenigingen van 

de specialist. 

https://www.buroleerlingenhulp.nl/privacyverklaring-en-cookiebeleid/


 

 

 

Het behandelproces – het traject dat de cliënt bij BLH doorloopt  
 

Wachttijd voor intake en aanmelding 
BLH kent (vooralsnog) geen wachttijd voor aanmeldingen.  

 

Aanmelding en intake 
De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld: 

De aanmelding door cliënt (of diens vertegenwoordiger) bij BLH kan zowel telefonisch als via de 

website van BLH per mail gedaan worden. Een aanmelding komt terecht bij Franchisegever en/of een 

van de GZ-psychologen of Orthopedagoog-Generalisten, die met elkaar afstemmen wie de 

aanmelding op zich neemt en het eerste (telefonisch) contact opneemt. De desbetreffende 

zorgverlener is in de fase van aanmelding tot aan het eerste intakegesprek het aanspreekpunt voor 

de cliënt (of diens vertegenwoordiger). Indien de aanmelding binnenkomt via een van de 

basispsychologen of orthopedagogen wordt nader overlegd met de GZ-psychologen of 

Orthopedagogen Generalisten of de cliënt in aanmerking komt voor vergoede zorg. 

Bij het eerste (telefonisch) contact met cliënt komen o.a. de volgende zaken aan bod: 

o Reden van aanmelding 

o Screenen op mogelijk crisissituatie. Zo ja, dan wordt de cliënt (of diens vertegenwoordiger) 

terugverwezen naar de verwijzer. 

o Indien hulpvraag niet aansluit bij de expertise binnen BLH wordt de cliënt terugverwezen 

naar de verwijzer of voorzien van een passend advies. 

o De cliënt (of diens vertegenwoordiger) met zijn hulpvraag wordt gekoppeld aan de juiste GZ-

psycholoog/Orthopedagoog-Generalist (en eventueel behandelende basispsycholoog of -

orthopedagoog).  

o Noteren persoonsgegevens, zoals BSN-nummer. 

o Inplannen intake met Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog. De eventuele 

behandelaar kan hierbij aanwezig zijn.  

Vervolgens wordt het (digitale) dossier rondom de cliënt opgesteld. In het cliëntdossier komen o.a. 

de volgende (persoons)gegevens en informatie:  

- Gegevens van cliënt, ouders en eventueel derden  

- Datum van eerste contact en intake en verdere data en tijdstippen van (behandel)afspraken. 

- Toestemmingsformulier met toestemming voor: regiebehandelaar, gemeente, verwijzer 

huisarts en / of jeugdteam / CJG 

- Opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden 

- Korte werkaantekeningen 

- Handelingsplannen en evaluaties 



 

 

- Onderzoeksverslagen  

- Ouders bewust laten worden van behandeltijd en kosten 

Bij het intakegesprek worden de klachten, omstandigheden en persoonlijkheidsstijl geïnventariseerd. 
Gestart wordt met een talenteninterview om vertrouwen op te bouwen tussen cliënt en 
zorgverlener, waarna overgegaan wordt naar een oplossingsgerichte gespreksvoering om de klachten 
in beeld te krijgen, te onderzoeken wat er allemaal al is gedaan om de klachten te verminderen en 
samen naar oplossingen te zoeken om samen naar een gewenst doel te kunnen gaan werken. 
Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt om de klachten en / of de problematiek van het kind beter 
in kaart te brengen.  
De intake is een kennismaking tussen cliënt en BLH. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of 
BLH voldoet aan zijn of haar verwachtingen. De zorgverlener gaat in ieder geval na of hij een effectief 
en doelmatig aanbod kan formuleren, dat aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden 
van de cliënt.  Informatie uit het intakegesprek wordt opgenomen in het schriftelijke handelingsplan. 
Dit wordt gedeeld met de cliënt en daarna met de verwijzer.  
 

Diagnose  
Bij een diagnostisch onderzoek/ diagnosestelling is de aanvraag en intake eenzelfde proces als 

hierboven beschreven, 

Op basis van het intakegesprek wordt in overleg met cliënt een plan van aanpak (mondeling) 

opgesteld. Na het intakegesprek worden (klas)observatie(s) en de testdagen ingepland. Alle 

informatie komt samen in het onderzoeksverslag (hulpvraag, krachten- en klachtenanalyse, 

observaties, testresultaten, conclusie, advies). Dit verslag wordt door de Orthopedagoog 

Generalist/GZ-psycholoog gemaakt en/of gecontroleerd. Indien een (mede)behandelaar het traject 

zal uitvoeren, dan zal de regiebehandelaar een deel van de intake uitvoeren en eventueel de 

uiteindelijke diagnose stellen. 

Regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose. Regiebehandelaar 

ziet cliënt zelf voor (mede)beoordeling, anderen mogen ook delen van diagnostiek doen. 

Verdere belangrijke zaken: 

o Cliënt mag altijd een andere zorgverlener consulteren. 

o Cliënt krijgt diagnose op begrijpelijke manier met uitleg wat het betekent om die diagnose te 

hebben. 

o Cliënt krijgt heldere omschrijving van de relevante zorgopties, het doel, de kans op succes en 

de mogelijke risico’s en neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen) mede aan de 

hand van eventueel eerdere ervaringen van de cliënt. 

o Als cliënt niet direct in behandeling wordt genomen, blijft regiebehandelaar voor de 

diagnostiekfase verantwoordelijk. 

In bijna alle gevallen zal de zorgverlener die als regiebehandelaar optreedt tijdens de intake en 

diagnostiek ook die rol vervullen tijdens behandeling. In het geval dat op enig moment toch het 

regiebehandelaarschap wordt overgedragen, gebeurt dit uitsluitend na overleg met en instemming 

van de cliënt. Daarbij wordt ook de reden van overdracht en de deskundigheid van de nieuwe 

regiebehandelaar besproken. De regiebehandelaar op enig moment vormt altijd het primaire 

aanspreekpunt voor de cliënt.  



 

 

 

Behandeling    
De regiebehandelaar stelt in overeenstemming met de professionele standaard samen met de cliënt 

en eventueel zijn naasten, een behandelplan op gebaseerd op het intakegesprek, observaties en 

indien nodig vragenlijsten en testresultaten. Het behandelplan bevat in ieder geval: 

o De doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode gesteld, 

gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt; 

o De wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken; 

o Wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze 

afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op die afstemming 

kan aanspreken (de regiebehandelaar). 

Het cliëntgesprek tijdens de (wekelijkse) sessies kennen een volgende opbouw:  

o Nagaan hoe de cliënt er op deze dag bij zit 

o Bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden in de afgelopen week nagaan,  zodat deze 

wellicht tijdens de behandelingen concreet gebruikt kunnen worden in het leerproces. 

o Kort bespreken vorige behandeling. 

o Starten met de betreffende behandelmethode. 

o Afspraken maken of huiswerkopdracht bespreken. 

o Positief afsluiten door spelletje of kaartje te laten trekken uit bijvoorbeeld “Helpende 

gedachten kaartjes”. 

 

Overige aspecten van het cliëntproces: 

 
a) Afhankelijk van de duur van de behandeling wordt een afschrift van het behandelplan als brief 

naar de huisarts (of andere verwijzer) verstuurd, naargelang de afspraken in zijn geheel of 

samengevat, ofwel bij afronding van de kortdurende behandeling wordt de huisarts in kennis gesteld 

van het verloop en resultaat van de behandeling tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt. 

b) Wanneer er verschillende zorgaanbieders gelijktijdig bij de behandeling van de cliënt betrokken 

zijn, is samenwerking van belang. Dit vereist instemming van de cliënt. Afspraken hierover worden 

opgenomen in het behandelplan. 

c) Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft te 

allen tijde recht op inzage en kan een kopie krijgen. 

d) In het behandelplan of in algemene voorwaarden/afspraken wordt opgenomen op welke manier 

te handelen bij een crisis en op welke manier voor waarneming tijdens afwezigheid van de 

regiebehandelaar wordt zorggedragen. 

e) De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig (mondeling) met de cliënt en eventueel zijn 

naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de 

behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij 

zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van toepassing. Bovendien kunnen naasten in het online 

communicatiesysteem van BLH op de hoogte blijven van de voortgang middels de korte verslagen die 



 

 

de behandelaar (wekelijks) plaatst. 

f) De tevredenheid van cliënten gaat binnen BLH gemeten worden door middel van ROM-meting. Een 

geschikt systeem hiervoor kan zijn: SQ-48 of CQIV-amp. 

g) Wanneer een behandelaar de behandeling uitvoert, wordt altijd in overleg met de cliënt en / of 

diens ouders (verzorgers) besloten of zij het prettig vinden dat de behandeling tijdelijk wordt 

overgenomen door de betreffende regiebehandelaar. Wanneer dit door omstandigheden niet 

mogelijk is, zal eveneens in overleg besloten worden of de behandeling door een andere 

behandelaar tijdelijk kan worden overgenomen. Uiteraard kan ook besloten worden dat wanneer 

daar een goede reden voor is, gedurende korte tijd een pauze in te lassen. Wanneer een 

regiebehandelaar de behandeling uitvoert, wordt in principe dezelfde route gevolgd, maar zal altijd 

eerst in overleg met de cliënt een andere regiebehandelaar van BLH de eerstgenoemde 

regiebehandelaar tijdelijk overnemen. 

Rol regiebehandelaar: 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een regiebehandelaar: 

- Coördineert het zorgproces  

- Centrale aanspreekpunt voor de cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. 

- De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het 

behandelproces. 

- De regiebehandelaar moet passend zijn bij het type behandeling en de doelgroep. 

Hij/zij zorgt ervoor dat in samenspraak met de cliënt een behandelplan wordt opgesteld 

en stelt deze vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt uitgevoerd en – wanneer 

omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt bijgesteld. 

- De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle 

zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn – en dus ook 

zijn eigen verrichtingen of activiteiten – op elkaar zijn afgestemd. 

- Wanneer meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd bij de behandeling van de cliënt zijn 

betrokken, spant de regiebehandelaar zich in voor een goede samenwerking en 

afstemming, met toestemming van de cliënt. 

- Vanwege het belang van continuïteit van zorg is een wisseling van regiebehandelaar in 

beginsel ongewenst. Een wisseling van regiebehandelaar gebeurt altijd in overleg met de 

cliënt en eventueel zijn naasten. 

- De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is 

verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. 

- Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. 

- Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de 

regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle 

betrokken deskundigen gehoord zijn. 

- Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost voorziet 

de zorgaanbieder in een escalatieprocedure waarvan zowel de regiebehandelaar als de 

overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik  kunnen maken. 



 

 

- De regiebehandelaar draagt niet de verantwoordelijkheid voor de door andere 

zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen 

en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle 

verantwoordelijk. In de meeste gevallen is bij BLH de behandelaar ook een Orthopedagoog 

Generalist dus meteen ook de regiebehandelaar. Wanneer dit niet het geval is zal de 

basispsycholoog en de Orthopedagoog Generalist de rolverdeling toelichten. De 

Orthopedagoog Generalist die fungeert als regiebehandelaar heeft minimaal één keer 

contact met de cliënt. De regiebehandelaar heeft eerder genoemde taken en 

verantwoordelijkheden waaronder het toezien op de dossiervoering en of deze voldoet aan 

de gestelde eisen. Naast het contact met de cliënt volgt de regiebehandelaar het traject via 

verslaglegging en cliëntenoverleg. 

 

Afsluiting / nazorg: 
De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden met de 

cliënt en diens verwijzer besproken. Tijdens het laatste gesprek wordt het eindverslag besproken. 

Hierin wordt teruggegrepen naar de hulpvraag, de behaalde resultaten en advies over eventuele 

vervolgstappen. Na akkoord van de cliënt wordt het gestuurd naar de verwijzer. Indien de cliënt niet 

akkoord gaat met het versturen van het verslag naar de verwijzer of anderen, dan wordt er geen 

informatie naar derden verstuurd.  BLH is altijd bereikbaar en bereid om nog een gesprek aan te gaan 

indien er een terugval is. Dit wordt de cliënten meegeven tijdens de afsluiting van het traject.  

 

 

 


