Addendum bij bijlage 1 - Kwaliteitscriteria van de LVVP,
onderdeel van de uitgave 2017: ‘Het Kwaliteitsbeleid van de LVVP’.
1 januari 2019

Dit addendum bevat wijzigingen van en aanvullingen op de kwaliteitscriteria naar aanleiding van
gewijzigde wet- en regelgeving, de nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten, e.a. In een nieuwe
uitgave zullen zij automatisch worden opgenomen.
-

IGZ vervangen door IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Inspectie voor Jeugd zijn gefuseerd tot de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

-

Wbp vervangen door de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). De AVG spreekt over passende technische maatregelen om de
gegevens veilig te houden. Wat dat is, wordt o.a. ingevuld door de NEN-normen 7510, 7512
en 7513. Deze zijn reeds in de kwaliteitscriteria opgenomen. Het laatste onderdeel van
informatiebeveiliging paragraaf 4.4 administratie wordt gewijzigd in:
> De behandelaar doet regelmatig een plan-do-check-act-cyclus voor informatiebeveiliging .
De kwaliteitscriteria in paragraaf 4.4 administratie worden aangevuld met:
> De behandelaar draagt zorg voor een veilige verwerking van persoonsgegevens en heeft
hier een privacystatement, privacyprotocol en/of privacybeleid voor opgesteld.
> De behandelaar houdt een verwerkings- en datalekkenregister bij;
> De behandelaar heeft verwerkersovereenkomsten voor inschakeling van derden (was
voorheen bewerkersovereenkomst);

-

Kindcheck, afwegingskader en vernieuwde meldcode (kinder)mishandeling
Het huidige criterium in paragraaf 2.2 Intake en indicatiestelling over vermoeden van
mishandeling wordt aangevuld met
> De behandelaar voert een kindcheck uit bij volwassen patiënten die zorg dragen voor één of
meer kinderen en herhaalt deze zo nodig.
Bijlage 1b - Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt
aangevuld met:
> Vanaf 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Dit houdt in dat melden bij Veilig Thuis
aangewezen is als er vermoedens zijn van acute en/of structurele onveiligheid. Behandelaren
zijn verplicht om het afwegingskader van zijn beroepsgroep te gebruiken.

-

ROM
In het kader van de Jeugdwet gelden er andere afspraken voor ROM dan in de Zvw. Het
criterium in paragraaf 2.6 ROM, bij kinderen wordt als volgt aangepast:
> Voor kinderen en jeugdigen gebruikt de behandelaar de door hem of haar met de gemeente
afgesproken vragenlijsten. Als er geen afspraken zijn kunnen de S-PSY, CBCL, YSR of de SDQ
gebruikt worden.

Aangezien er geen gegevens aan een landelijke benchmark worden aangeleverd, wordt het
laatste criterium in paragraaf 2.6 aangepast naar:
> De behandelaar levert - indien dit weer van kracht is- ROM-gegevens aan voor de landelijke
benchmark ggz (Zvw, ks) aan de daartoe aangewezen en bevoegde organisatie.
-

Resultaten in dossier noteren:
Toegevoegd aan paragraaf 2.7, Afronding behandeling & eindevaluatie, wordt:
> De behandelaar bespreekt met de patiënt (en eventueel met zijn naasten) de resultaten van
de behandeling en mogelijke vervolgstappen (ks) en noteert deze in het dossier (ks, Wkkgz)

-

Klachtenregeling Jeugdwet:
De klachtenregeling zoals opgenomen in de kwaliteitscriteria- versie 2017- geldt voor
patiënten vanaf 18 jaar. Voor patiënten tot 18 jaar is een (tijdelijke) gewijzigde
klachtenregeling opgesteld volgens de Jeugdwet. Deze is vermeld op de website van de LVVP
(www.lvvp.info/ ….. . ). De tekst in paragraaf 4.1 Beleid wordt aangepast met:
> De klacht van de patiënt vanaf 18 jaar wordt behandeld conform de LVVP-klachten en
geschillenregeling. Dit geldt ook voor patiënten tot en met 17 jaar, als zij de zorg zelf betalen.
(ks, Wkkggz).
> De klacht van de patiënt tot en met 17 jaar wordt behandeld conform de LVVP Jeugdklachtenregeling, mits de gemeente de zorg betaald (Jeugdwet).
In Bijlage 1b – onderdeel Wkkgz vervalt de volgende zin:
‘Per 1 januari 2016 zal …… bij een geschillencommissie.’

-

Klachtenregister bijhouden:
Uit de Wkkgz vloeit voort dat men een klachtenregister moet bijhouden. Daarom wordt de
volgende zin toegevoegd aan paragraaf 4.1:
> De behandelaar houdt een klachtenregister bij (Wkkgz).

-

Kwaliteitssysteem:
Het volgende kwaliteitscriterium uit de wkkgz ontbreekt en wordt toegevoegd aan paragraaf
4.1:
> De behandelaar hanteert een kwaliteitssysteem door periodiek te reflecteren op
resultaten/klachten/incidenten/ patiënttevredenheid et cetera en voert verbeteringen door
(Wkkgz, Jeugdwet, zie LVVP-richtlijn kwaliteitssysteem)
(n.b. Deze richtlijn wordt momenteel uitgewerkt.)

-

Herziene versie beroepscode psychotherapeuten
In Bijlage 1b wet- en regelgeving- beroepscodes wordt de beroepscode voor
psychotherapeuten, NVP, herziene uitgave 2007, vervangen door de herziene uitgave 2018.
De wijzigingen betreffen met name de bijlagen met een duiding van de beroepscode op
enkele onderdelen.

-

Actueel overzicht LVVP-richtlijnen
In de LVVP-richtlijnen, handreikingen en formuleren wordt relevantie regelgeving in
handzame documenten vertaald. Deze richtlijnen worden regelmatig aangevuld of
vernieuwd. Voor een actueel overzicht kijk op ‘Mijn LVVP’: https://www.lvvp.info/mijnlvvp/praktijkvoering/protocollen-en-richtlijnen-van-de-LVVP/.

