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1. Inleiding 
In dit kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Sitagre Verzekerde Zorg (hierna SVZ) de integrale zorg 
voor cliënten organiseert. Het statuut geeft de cliënt inzicht in de inhoud en het verloop van de 
verschillende fasen van de zorgverlening, zodat deze zich een beeld kan vormen wat hem te wachten 
staat en wat van hem verwacht wordt. Dit inzicht helpt de cliënt te beoordelen of hij goede en 
passende zorg krijgt. Daarnaast dient het kwaliteitsstatuut als professioneel statuut en kader voor de 
uitvoeringspraktijk en onderlinge verhoudingen binnen de organisatie en het professionele netwerk, 
en stelt het financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid een oordeel te 
vellen over de kwaliteit van de zorg. Sinds 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders in de 
Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. 

2. Algemene informatie 

2.1. Contactgegevens  
 
Naam Sitagre Verzekerde Zorg B.V. 
Adres Louwesweg 6 
 6011 EC Amsterdam 
Website www.sitagre.nl 
  
KvK 69746710 
AGB-code 22221032 
  
Contactpersoon B.W.M. Tomassen 
Functie Algemeen directeur 
E-mail info@sitagre.nl 
Telefoon (020) 237 47 03 
 

2.2 Locaties 
Hoofdkantoor  

• Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam, Tel. 020 - 237 47 03 
 
Onderzoekslocaties  

• Amsterdam: Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam, Tel. 020 - 237 47 03 
• Nijmegen: Berg en Dalseweg 101, 6522 BC Nijmegen, Tel. 024 - 845 78 60 
• Breda: Haagsemarkt 6A, 4813 BA Breda, Tel. 076 - 303 07 68 
• Zwolle: Dr. Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, Tel. 038 303 33 98 
• Den Bosch: Vughterweg 47b, 5211 CK Den Bosch, Tel. 073 - 303 53 45 
• Rotterdam: Lichtenauerlaan 102-120, 3062 ME Rotterdam, Tel 020-237 47 03 
• Utrecht: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Tel. 030 – 2650995 
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3. Zorgaanbod 

3.1 Visie 
SVZ is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en 
problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en wachtlijsten en budget-
overschrijdingen een steeds groter knelpunt worden. Voor een deel komt dit omdat steeds meer 
mensen moeite hebben om zich te handhaven in de huidige geïndividualiseerde maatschappij met 
een overload aan informatie en prikkels, en daardoor kampen met stressgerelateerde aandoeningen. 
Tegelijkertijd neemt de druk toe om afwijkend gedrag te labelen met een diagnose om voor 
vergoeding van hulp in aanmerking te komen. Deze druk komt niet alleen van de mensen zelf, maar 
ook vanuit hun omgeving en soms zelfs van behandelaren die zonder diagnose geen zorg kunnen 
verlenen. De zorgconsumptie neemt alleen maar toe terwijl dit niet altijd de enige of juiste oplossing 
is, en regelmatig wel stigmatiserend werkt.  
 
SVZ ziet snelle, onafhankelijke en deskundige diagnostiek en behandeladviezen als sleutel voor het 
realiseren van adequate hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen. Een 
effectieve en efficiënte aanpak start immers met een goede beoordeling van de situatie. Juist bij 
psychische klachten is het van belang dat snel duidelijk is wat er moet gebeuren. Als mensen beter 
inzicht hebben in de haalbare stap vooruit kan verdere escalatie van de problematiek worden 
vermeden of beperkt. Met inzet van onafhankelijke deskundigheid kan worden voorkomen dat 
mensen ten onrechte zorg wordt ontzegd of dat mensen juist onnodig zwaar worden behandeld. 
Door de uitvoering van de diagnostiek en de behandeling te scheiden kan worden voorkomen dat 
mensen (vaak met de beste bedoelingen) oneigenlijke behandelingen ontvangen.  
 
Twee belangrijke pijlers onder de diagnostiek en behandeladviezen van SVZ zijn de leefstijl en het 
eigen aandeel van onze cliënten. Een ongezonde leefstijl is immers van grote invloed op de mentale 
veerkracht van mensen en kan klachten in stand houden of de behandeling daarvan ernstig 
bemoeilijken. De aanpak van een ongezonde leefstijl kan niet zonder dat mensen hun eigen aandeel 
nemen. In alle stappen van ons zorgtraject stimuleren wij daarom de eigen verantwoordelijkheid van 
onze cliënten en passen wij onze ondersteuning aan op hun aanspreekbare competenties en mate 
van zelfstandigheid.  

3.2 Zorgaanbod 
Het zorgaanbod van SVZ bestaat uit: 

• screening, diagnostiek en second opinion 
• behandeladvies en voorlichting 
• zorgbemiddeling en toeleiding 

 
Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen, scheiden wij 
ziekte van psychosociale problematiek, brengen wij mensen in beweging en bevorderen wij 
voorspoedig herstel van functioneren. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde 
behandeling. 
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Wij zijn een goed alternatief indien de reguliere zorg tekortschiet. Bijvoorbeeld in geval van 
wachtlijsten, steeds terugkerende psychische klachten, reeds langer lopende functionerings-
problematiek, meerdere op elkaar inwerkende stoornissen of bij behoefte aan een second opinion. 
 
Onze zorgverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur - 17.00 uur) en omvat geen 
behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze vestiging. 

3.3 Specialisatie 
SVZ is gespecialiseerd in de beoordeling van de volgende psychische klachten en problemen: 

• Stressgerelateerde en somatisch-symptoomstoornissen 
• Angst, paniek en depressie 
• Middelenmisbruik en verslaving 
• Eetstoornissen  
• (Neuro)cognitieve problematiek  
• Persoonlijkheidsproblematiek 

4. Zorgverlening 
De cliënt doorloopt de volgende fasen in het zorgproces van SVZ: 

• Aanmelding 
• Intake 
• Vragenlijsten 
• Diagnoseconsult 
• Psychologisch onderzoek 
• Advies 
• Zorgbemiddeling/nazorg 
• Afsluiting 

 
Deze “patients journey” is geborgd in het elektronisch cliëntendossier van SVZ. 

4.1 Aanmelding 
U kunt zich via onze website www.sitagre.nl aanmelden als u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. 
Heeft u zelf de wens om door ons te worden onderzocht, dan kunt u uw huisarts vragen om een 
doorverwijzing naar ons. Na aanmelding wordt binnen twee (2) werkdagen telefonisch contact met u 
opgenomen voor het plannen van een intakegesprek binnen zeven (7) werkdagen en een afspraak 
voor een diagnoseconsult binnen acht (8) werkdagen na de intake.  
 
NB. SVZ werkt ook in opdracht van zorginstellingen. In dat geval ontvangen wij de verwijzing van uw 
behandelaar. 

4.2 Intake 
In het intakegesprek worden uw klachten, problemen en overige bijzonderheden geïnventariseerd 
door een basispsycholoog om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject 
te bepalen. Het intakegesprek duurt 45-60 minuten en vindt in principe telefonisch plaats aangezien 
u vervolgens wordt onderzocht door een psycholoog of psychiater die is gespecialiseerd in uw 
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specifieke klachten. Het is ook mogelijk om het spreekuur te bezoeken voor een persoonlijke intake. 
Indien u dit wenst kunt u dit aangeven als de afspraak wordt gepland. 

4.3 Vragenlijsten 
Na de intake ontvangt u per e-mail één of meerdere digitale vragenlijsten die betrekking hebben op 
uw klachten. Deze vragenlijsten worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de aard en 
omvang van uw klachten. Het is de bedoeling dat u de vragenlijsten invult voordat het 
diagnoseconsult plaats vindt. 

4.4. Diagnoseconsult 
Het diagnoseconsult vindt plaats op één van onze onderzoekslocaties en duurt één tot anderhalf uur. 
De GZ-/klinisch psycholoog of psychiater voert een gestructureerd interview met u, maakt een 
beoordeling van uw psychische gesteldheid en formuleert mede op basis van de voorinformatie uit 
de intake en vragenlijsten een diagnose en behandeladvies. Soms is het nodig om hiervoor eerst nog 
een aanvullende afspraak te plannen.  

4.5 Psychologisch onderzoek 
In sommige situaties is aanvullend psychologisch onderzoek nodig voordat een diagnose en 
behandeladvies kan worden geformuleerd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van 
specifieke cognitieve problemen met bijvoorbeeld uw geheugen of concentratie, of in geval van 
persoonlijkheidsproblematiek waardoor u uw gedrag moeilijk kunt aanpassen aan de 
omstandigheden en levensgebeurtenissen en u daardoor knelpunten ervaart in de omgang met 
anderen. Deze onderzoeken nemen vaak wat meer tijd in beslag en vereisen over het algemeen ook 
betrokkenheid en input van uw naasten.  

4.6 Advies 
Zodra alle onderzoeksbevindingen uit het diagnoseconsult (en eventueel aanvullend psychologisch 
onderzoek) beschikbaar zijn, wordt een onderzoeksrapportage met de conclusies en adviezen 
samengesteld. Deze rapportage wordt intern voorgelegd aan een tweede GZ-/klinisch psycholoog of 
psychiater voor een collegiale toetsing van de diagnose en behandeladviezen. Daarna wordt u gebeld 
om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en ontvangt u de onderzoeksrapportage. De 
huisarts ontvangt van ons bericht over uw diagnose en het behandeladvies. Na ontvangst van uw 
toestemming zenden wij tevens de onderzoeksrapportage naar uw huisarts. 

4.7 Zorgbemiddeling/nazorg 
Indien de conclusie is dat u gebaat bent bij een behandeling en u ons advies wilt opvolgen, kunnen 
wij u bemiddelen naar de juiste behandelaar. Dit is het vooral het geval indien u bent verwezen door 
uw huisarts. Indien u via een behandelinstelling bent verwezen naar ons en wij geen contra-indicatie 
hebben gevonden voor behandeling aldaar ligt het voor de hand dat u uw behandeling daar start c.q. 
verder vervolgt. 

4.8 Afsluiting 
Indien het zorgtraject is afgerond maken wij een factuur met betrekking tot onze werkzaamheden. 
Afhankelijk van uw verzekeringspolis en zorgverzekeraar wordt deze factuur geheel of gedeeltelijk 
vergoed en dient u zelf de factuur te declareren of kan dit via SVZ namens u worden afgehandeld. 
(zie tevens hoofdstuk 6. Kosten) 
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5. Organisatie 

5.1 verantwoordelijkheden 
De zorgverleners van SVZ werken samen aan een goede kwaliteit van zorg binnen onderstaande 
verantwoordelijkhedenstructuur. 
 
Verantwoordelijkheid Beroepskwalificatie Taken en bevoegdheden 
Dossierhouder • Psycholoog NIP • Voert intake uit 

• Verwerkt vragenlijsten 
• Beheert dossier en stelt 

onderzoeksrapportage samen 
• Bespreekt bevindingen met cliënt 

Regiebehandelaar • GZ-psycholoog 
• Klinisch psycholoog 
• Psychiater 

• Voert diagnoseconsult uit 
• Initieert zo nodig aanvullend 

onderzoek en ziet toe op 
samenhangende inbreng door 
andere zorgverleners 

• Stelt diagnose en behandeladvies 
vast 

Medebehandelaar • Neuropsycholoog 
• A&O-psycholoog 
• GZ-psycholoog 
• Klinisch psycholoog 

• Voert aanvullend intelligentie, 
neuropsychologisch of 
persoonlijkheidsonderzoek uit 

Tweede lezer • GZ-psycholoog 
• Klinisch psycholoog 
• Psychiater 

• Voert collegiale toets uit op 
diagnose en behandeladvies 

Medisch directeur • Arts 
• Psychiater 

• Stelt zorgstandaarden vast 
• Ziet toe op bekwaamheid van 

zorgverleners, dat zij handelen 
volgens zorgstandaarden en dat zij 
hun deskundigheid op peil houden 

• Beslist bij verschil van inzicht 
tussen bij een zorgtraject 
betrokken zorgverleners die niet 
door de regiebehandelaar kunnen 
worden opgelost 
(escalatieprocedure) 

• Draagt zorg voor meting van 
effectiviteit van de zorgverlening 
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5.2. Kwaliteit 
De zorgverlening van SVZ voldoet aan de volgende kwaliteitskenmerken: 
 

• Het verlenen van geschikte, correcte zorg. De zorgverlening van SVZ wordt gevormd door op 
de vraagstelling van de cliënt en/of zijn professionele verwijzer afgestemde onderzoeken, die 
het voor het beoogde doel noodzakelijke niet overstijgen. 

 
• Beschikbaarheid. SVZ stelt voldoende personeel en middelen beschikbaar voor een 

betrouwbare levering van diensten conform afgesproken specificaties. 
 

• Continuïteit van de zorg. SVZ ondersteunt met haar diagnostiek en behandeladvies een 
aaneengesloten keten van zorg voor de beoordeling, begeleiding en behandeling van ziekte 
en arbeidsongeschiktheid van de cliënt. 

 
• Doeltreffendheid. De inzet van SVZ draagt bij aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid 

c.q. maatschappelijke participatie voor cliënten met gezondheidsproblemen, een optimale 
benutting van arbeidsvermogen en/of een correcte aanspraak op sociale verzekeringen. 

 
• Doelmatigheid. In de zorgprocessen van SVZ wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van 

personeel, apparatuur en infrastructuur. 
 

• Gelijkwaardigheid. Medewerkers van SVZ communiceren op een gelijkwaardig niveau met 
cliënten. Er wordt niet gediscrimineerd op welke wijze dan ook. 

 
• Zorg gebaseerd op bewijs of kennis. SVZ is objectief. Rapportage van bevindingen en 

adviezen vindt plaats op basis van op de vraagstelling afgestemde onderzoeken en 
informatiebronnen, reproduceerbare feiten en binnen de beroepsgroep algemeen 
aanvaarde professionele richtlijnen. 

 
• Op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke 

integriteit. Medewerkers van SVZ respecteren de persoonlijke integriteit en privacy van 
cliënten. Het zorgtraject van SVZ wordt uitgevoerd na geïnformeerde toestemming van de 
cliënt. 

 
• Betrokkenheid van de cliënt. SVZ informeert de cliënt over en tijdens de verschillende stadia 

in het zorgtraject. Waar mogelijk wordt de cliënt betrokken bij besluiten en procedures die 
voor hem worden uitgevoerd. 

 
• Cliëntveiligheid. In de zorgprocessen van SVZ zijn de risico’s op onbedoelde gebeurtenissen 

die tot schade voor cliënten kunnen leiden - ook wel incidenten genoemd - geïdentificeerd 
en beheerst. 

 
• Tijdigheid/toegankelijkheid. De zorgverlening van SVZ vindt plaats op basis van vaste 

doorlooptijden. In geval van (potentiële) verstoringen van zorgprocessen worden de cliënt en 
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verwijzer tijdig geïnformeerd. SVZ is goed bereikbaar en reageert snel en adequaat op 
vragen. 

 
Genoemde kwaliteitskenmerken worden geborgd met behulp van een kwaliteitssysteem dat is 
gecertificeerd op basis van ISO 9001 en NEN 15224 Zorg en Welzijn. 

5.3. Privacy 
SVZ respecteert de privacy van haar cliënten. Alle informatie die aan SVZ beschikbaar wordt gesteld, 
wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel. 
 
Personeel heeft een privacyverklaring getekend om de privacy van cliënten van SVZ te respecteren 
en informatie over cliënten vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend in overeenstemming met het 
aangegeven doel en conform de instructies van de directie. Hiervoor heeft SVZ een Gedragscode 
Privacy en Informatiebeveiliging ontwikkeld. 
 
Alle psychologen en psychiaters van SVZ werken volgens de binnen hun beroepsgroep algemeen 
aanvaarde professionele richtlijnen. 
 
Cliënten worden vooraf geïnformeerd over de werkwijze van het onderzoek en ontvangen na afloop 
van hun onderzoek een afschrift van de onderzoeksrapportage die SVZ opstelt. Cliënten hebben de 
mogelijkheid om in de rapportage persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen 
indien deze feitelijk onjuist zijn of niet relevant voor het doel van het onderzoek. Na schriftelijke 
toestemming van de cliënt wordt de onderzoeksrapportage verstrekt aan de verwijzer.   
 
Indien wij op basis van de contacten met de cliënt van oordeel zijn dat betrokkene een onmiddellijk 
gevaar vormt voor zichzelf voor anderen, dan kan, in het belang van de cliënt, de 
geheimhoudingsplicht worden opgeschort. In dat geval kunnen wij besluiten anderen in te lichten 
zoals de huisarts of bedrijfsarts, het thuisfront of in uitzonderlijke gevallen zelfs de politie. Het 
spreekt voor zich dat het opschorten van de geheimhoudingsplicht slechts in uitzonderlijke gevallen 
wordt toegepast. 
 
Sitagre heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om haar 
gegevensverwerking te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. 
Een en ander wordt beheerst door middel van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem dat is 
gecertificeerd volgens ISO 27001. De gegevensverwerking van SVZ maakt onderdeel uit van de 
gegevensverwerking van moederbedrijf Sitagre en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
onder nummer m1648428. 

6. Kosten 
SVZ is door het ministerie van VWS toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg waarop 
aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet. Mensen met een restitutie-polis kunnen 
onze kosten volledig vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar. Mensen met een naturapolis krijgen 
60-80% van de kosten vergoed. Wel kan uw eigen risico worden aangesproken.   
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SVZ werkt contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten hebben afgesloten met 
zorgverzekeraars. U dient daarom in principe zelf onze factuur te declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Sommige zorgverzekeraars bieden echter de mogelijkheid aan contractvrije zorgaanbieders om 
namens hun verzekerde cliënten facturen (digitaal) te declareren.  
 
Afspraken die niet worden nagekomen en/of niet tijdig (twee werkdagen van tevoren) worden 
afgezegd, worden niet door de verzekering vergoed en worden als particulier gesprek in rekening 
gebracht. 

 7. Klachten 
Indien u niet geheel tevreden bent over onze zorgverlening en daarover een klacht wilt indienen, dan 
verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke feiten en 
omstandigheden uw klacht berust en wat het doel is dat u nastreeft met het indienen van uw klacht. 
 
U kunt uw brief richten aan de directie en mailen naar klachten@sitagre.nl of per post versturen naar 
ons hoofdkantoor: 
 
Sitagre Verzekerde Zorg B.V. 
T.a.v. Directie 
Louwesweg 6 
1066 EC Amsterdam 
 
Wij verzoeken u een eventuele klacht uiterlijk binnen vier weken na afronding van het 
onderzoekstraject kenbaar te maken aan ons. Overschrijding van deze termijn heeft niet-
ontvankelijkheid tot gevolg, behoudens bijzondere, in de klacht te vermelden omstandigheden ter 
beoordeling van de directie. 
 
De afhandeling van uw klacht verloopt als volgt: 

• Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. 
• Uw klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris die daarvoor zo nodig 

contact zal opnemen met alle betrokkenen. 
• Op basis van de verzamelde informatie ontvangt u van ons een schriftelijk antwoord op uw 

klacht. 
• Indien uw klacht gegrond is zullen wij in ons antwoord tevens aangeven welke verbeteracties 

wij treffen naar aanleiding van uw klacht. 
• Indien wij uw klacht ongegrond achten en u het daar niet mee eens bent, of indien u bij ons 

aan het verkeerde adres bent, zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste 
instantie(s) om uw klacht voor te leggen. 

• Klachten worden doorgaans binnen twee weken door ons afgehandeld. 
 
Indien u ontevreden bent over de klachtafhandeling door Sitagre, kunt u binnen vier weken uw 
klacht voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie. Meer informatie hierover 
vindt u op onze website. 
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8. Directieverklaring 
De directie is eindverantwoordelijk voor de inhoud en naleving van dit kwaliteitsstatuut en verklaart 
het statuut jaarlijks te evalueren en zo nodig maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat het 
statuut een getrouw beeld geeft van de uitvoeringspraktijk. 
 
Amsterdam, 30 mei 2018 
 

 

 

 
 

 
Desiree Wierper-Heijnen Bas Tomassen 
Medisch directeur Algemeen directeur 
 
 
 
 
 
       


