
Een behandeling bij Therapeutisch Centrum GGZ: 
uw rechten en plichten 
 
Welkom bij Therapeutisch Centrum GGZ! 
 
Wanneer uw persoonlijke situatie ertoe heeft geleid dat u hulp nodig heeft, 
willen wij u graag van dienst zijn. Misschien heeft u al veel moeite gedaan om 
een beslissing te nemen hulp in te schakelen en wilt u zo snel mogelijk worden 
geholpen. Het kan daarbij helpen dat u verteld wordt waar u allemaal rekening 
mee kunt houden. Bijvoorbeeld, hoe lang het duurt totdat u zorg kunt ontvangen 
en welke rechten en plichten u heeft als u behandeling krijgt of er onderzoek 
wordt gedaan. 
 
Omdat wij goede zorg willen bieden en wij ons houden aan de wet- en 
regelgeving is die informatie nogal veel en begrijpen wij het dat het lastig kan 
zijn voor u om al die informatie in korte tijd door te lezen en te begrijpen. Toch 
is het voor ons heel erg belangrijk dat u op de hoogte bent van al deze 
informatie.  
 
Nadat u bent uitgenodigd voor een intakegesprek zullen wij een behandelplan 
opstellen. Ook maken wij een zorgovereenkomst voor u op, waarin u kunt 
aangeven en ondertekenen waar u wel of niet toestemming voor geeft. Zo 
bereidt u zich zo goed mogelijk voor op de zorg die u bij ons zult ontvangen.  
 
U hebt u tal van rechten, maar ook plichten. Hier onder zetten wij puntsgewijs 
voor u uiteen wat deze rechten en plichten zijn en wat u van ons mag 
verwachten en welke zaken voor u van belang zijn. Lees hier de algemene 
voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg.   
 
Dossier 
Wij houden een dossier van u bij. Dit zijn wij verplicht op grond van de wet, 
maar bovenal helpt een dossier uw behandelaar bij uw behandeling en komt de 
zorgvuldigheid ten goede. Bovendien kunt u zelf ook uw dossier raadplegen. Uw 
dossier bewaren wij  conform de wet gedurende 15 jaar. Na deze termijn wordt 
uw dossier vernietigd. U kunt zelf een verzoek bij ons indienen om uw dossier 
op een eerder moment te vernietigen, maar de wet schrijft voor dat u daar een 
zwaarwegende reden voor moet hebben. Wanneer u deze denkt te hebben en 
u wilt uw dossier laten vernietigen, stuur dan een e-mail naar 
info@therapeutisch-centrum.nl en wij nemen contact met u op.  
Ook kunt u verzoeken uw medische dossier te laten aanvullen indien u van 
mening bent dat deze niet compleet is. 
Diverse wetten en voorschriften verplichten ons om zeer zorgvuldig met uw 
dossier om te gaan. Wij zullen uw dossier, zowel uw persoonlijke als uw 
medische gegevens, nooit beschikbaar stellen aan anderen. Alleen wanneer u 
hier schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen wij uw gegevens doorsturen 
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naar bijvoorbeeld een specialist of apotheker. Wel kan het zijn dat wij bepaalde 
gegevens uit onze dossiers verzamelen voor, bijvoorbeeld, wetenschappelijk 
onderzoek of Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiervoor geeft u 
toestemming die u ook altijd weer kunt intrekken volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
 
Privacy 
Uw dossiers wordt opgeslagen in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit 
EPD voldoet aan de strengste normen (nationale en internationale richtlijnen) 
over gegevensopslag en privacybescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) ziet toe op naleving van deze normen en richtlijnen. Voor meer informatie 
over hoe wij uw privacy beschermen, verwijzen wij u naar ons Privacyreglement.  
Uw dossier is eigendom van Therapeutisch Centrum GGZ. U mag uw dossier 
te allen tijde inzien, maar u mag deze niet meenemen. Indien u een kopie van 
uw dossier wenst te ontvangen, brengen wij u kosten in rekening. 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
Therapeutisch Centrum GGZ zorgt ervoor dat een Functionaris voor de 
gegevensbescherming (FG) intern toeziet op en adviseert over de wijze waarop 
onze organisatie omgaat met persoonsgegevens. Uw behandelaar kan u 
informeren wie binnen Therapeutisch Centrum GGZ deze functie bekleedt en 
welke vragen u bij hem of haar kwijt kunt. 
 
Behandeling en behandelovereenkomst 
Het intakegesprek is het moment waarop uw behandeling officieel start. Tijdens 
intake kan het voorkomen dat u meerdere behandelaren spreekt, waaronder 
de regiebehandelaar. Regiebehandelaar is de term voor de behandelaar die 
eindverantwoordelijk is voor de goede gang van zaken tijdens uw behandeling. 
In het Kwaliteitsstatuut vindt u een uitvoerige beschrijving van de 
regiebehandelaar, zoals bekwaamheid. 
U krijgt uitsluitend hulp van Therapeutisch Centrum GGZ indien u hiervoor 
toestemming hebt gegeven. Uw behandelaar spreekt samen met u het doel, 
de aanpak en de gevolgen door en, indien van toepassing, de mogelijke risico’s. 
U bent dan in staat om goed in te schatten of de behandeling aansluit bij uw 
wensen. De toestemming voor de behandeling geeft u aan door in te stemmen 
met (/ondertekening van) de behandelovereenkomst die uw behandelaar 
samen met u opstelt. U ontvangt een kopie van deze overeenkomst en u hebt 
het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken of aan te passen. 
 
Tijdens uw behandeling wordt er ook een evaluatie uitgevoerd waarbij de 
andere behandelaren van het team betrokken worden. De psychiater en/of de 
klinisch psycholoog is daarbij aanwezig. Dit heeft als doel om vanuit de 
verschillende disciplines mee te denken in uw behandeling en wellicht tot 
andere inzichten te komen, waarmee uw behandeling kan worden verbeterd. 
Dit is het zogenaamde multidisciplinaire overleg.  
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Informatieplicht 
Uw behandelaar vindt het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd 
over alle aspecten die bij uw behandeling horen. Mocht u iets onvoldoende 
duidelijk zijn, kunt u altijd om nadere uitleg vragen.  
Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw 
dossier; zij hebben allen een geheimhoudingsplicht. U wordt hierover vooraf 
geïnformeerd. 
 
Diagnose en privacy 
Als u niet wilt dat uw diagnose bekend wordt gemaakt aan de zorgverzekeraar 
kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. 
 
Gedragsregels  
Uiteraard willen wij graag dat onze hulpverlening aan u slaagt. Het is dan ook 
van belang dat u een aantal zaken in acht neemt: 
- Informeer uw behandelaar zo goed mogelijk. U hebt een informatieplicht, maar 
dit komt uiteraard ook uw behandeling ten goede. 
- Neem de omgangs- en gedragsvormen in acht welke ook in het 
maatschappelijk verkeer gelden: houd u aan afspraken en houd rekening met 
andere mensen die u tegen kunt komen op onze locaties. 
- Het is niet toegestaan te roken of alcohol te nuttigen in of in de directe 
omgeving van onze locaties. 
 
Kwaliteitskeurmerken 
Voor meer informatie over de wijze waarop wij onze kwaliteit van onze 
dienstverlening waarborgen, verwijzen wij u naar onze website.  
 
Weigeren hulpverlening  
De belangrijkste verantwoordelijkheid van uw behandelaar is dat hij/zij zich met 
zijn/haar kennis en deskundigheid zo goed mogelijk voor u inzet. Ook hij/zij 
heeft zich te houden aan de afspraken die met u zijn gemaakt. Uw behandelaar 
heeft op grond van diens kennis en ervaring het recht beslissingen te nemen 
met betrekking tot uw hulpverlening. Als hij/zij op gronden van mening is dat 
een bepaalde vorm van hulpverlening niet noodzakelijk is of zelfs schadelijk voor 
u kan zijn, mag hij/zij die weigeren. Ook hiervoor geldt dat uw behandeling u 
hierover goed dient te informeren. 
 
Beslissingsbevoegdheid en gezag, minderjarigheid en vertegenwoordiging 
Kinderen tot 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders of de 
persoon/personen die het wettelijk gezag over hen voert/voeren. Alleen zij zijn 
bevoegd om beslissingen namens een kind van die leeftijd te nemen. 
Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt de mening van kinderen even zwaar 
als die van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Dit is wettelijk zo 
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geregeld. Bij meningsverschillen wordt zorgvuldig in onderling overleg besloten 
wat er gedaan wordt.  
Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelfstandig bevoegd om beslissingen te 
nemen zoals dit wettelijk is bepaald. 
 
U kunt iemand schriftelijk machtigen om namens u beslissingen te nemen of 
zaken te regelen, bijvoorbeeld een familielid of pastoraal medewerker. Uw 
behandelaar kan u daarover informeren. 
 
Kosten (volwassenen) 
De kosten van de dienstverlening die Therapeutisch Centrum GGZ biedt aan 
volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. Een vereiste hiervoor is dat u 
een verwijzing van uw huisarts hebt. Het is afhankelijk van uw zorgverzekering 
of alle kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Mogelijk wordt deze 
niet of deels niet vergoed en komen bepaalde kosten voor uw rekening. Uw 
behandelaar zal dit met uw doornemen, maar wij adviseren u altijd bij uw 
zorgverzekeraar navraag te doen over de vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan 
u ook informeren over uw wettelijke eigen risico welke van toepassing is op 
onze hulpverlening.  
Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dienen wij onze 
factuur rechtstreeks bij hen in. Hebben wij geen contract, dan sturen wij onze 
factuur naar u, zodat u deze kunt indienen bij uw verzekeraar. Een lijst van 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverzekeraars staat op onze site: 
klik hier.  
 
Kosten (tot 18 jaar) 
Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de kosten van onze dienstverlening vallen 
onder de Jeugdwet. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk en zal ook de 
rekening betalen. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. 
 
Mogelijk bent u onverzekerd op grond van de Regeling Gemoedsbezwaarden. 
Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden, neemt u gerust contact met 
ons op. 
 
Kosten wanneer u niet binnen 24 uur uw afspraak afgezegd 
Wanneer u zonder tegenbericht of u niet uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw 

afspraak afmeldt, zijn wij gerechtigd u € 50,00 per gemiste afspraak in 
rekening te brengen. 
 
Cliëntenraad 
Therapeutisch Centrum GGZ heeft een Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad heeft 
als doel om de invloed en medezeggenschap van cliënten te stimuleren en 
gestalte te geven. De Cliëntenraad wordt aangemoedigd om over tal van zaken 
die ook u aangaan, mee te denken. De directie van Therapeutisch Centrum is 
in tal van zaken (denk aan veiligheid, bejegening, hulpverleningsaanbod) 
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verplicht om advies te vragen van deze raad, voordat een besluit genomen kan 
worden. 
Het is uw recht om de Cliëntenraad te benaderen met ideeën en wensen. Ook 
voor klachten kunt u bij hen terecht, mits dit geen persoonlijke klacht betreft. 
 
Klachten 
Ondanks het streven van Therapeutisch Centrum GGZ en uw behandelaar om 
u zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over 
onze dienstverlening. We willen graag dat u dit aan ons kenbaar maakt. 
Hiervoor heeft Therapeutisch Centrum GGZ een Klachtenreglement. Dit 
regelement en de wijze waarop u uw klacht kenbaar kunt maken, zijn te vinden 
op onze website.  
 
Waarneming regiebehandelaar / Vervanging Afwezigheid  
In de verlofaanvraag van de regiebehandelaar dient te worden aangegeven wie 
er waarneemt tijdens het verlof. Waarneming psychiater/arts/medewerkers 
wordt volgens een overzicht opgevolgd. Tijdens verlofperiodes van kerst- en 
zomervakantie wordt er extra aandacht besteed aan het invullen van de 
achterwacht.  
 
Crisis  
Zowel voor de behandelaren als het secretariaat is er een stappenplan 
aanwezig over hoe men handelt bij crisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.  
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