Kwaliteitsstatuut Noorderkompas
Algemene informate
1 – Gegevens jeugdhulp-aanbieder
Naam Praktikk/(RegiRe)bRehandRelaar
PraktikadrRes
TRelRefoonnummRers
E-mailadrRes
Inschriiving KamRer van KoophandRel
WRebsitRe
KwalitReitsrRegistRer
EvRentuRelRe andRerRe kwalifcatRes
Basis OplReiding
AGB-codRe praktik
AGB-codRe pRersoonliik

: NoordRerkompas k PhilippinRe Tialma
: AfwatReringskanaal 4, 9625 TH, GroningRen
: 06-33926596
: philippinRe@noordRerkompas.nl
: 01167035
: www.noordRerkompas.nl
: SkiReugd - 110006932
: VidReo HomRe TrainRer gRerRegistrReRerd bii hRet AIT
: HBO-JReugdwRelziinswRerk & post-hbo: IAG
: 98100382
: nvt

2 – Werkzaam in
JReugdhulpvRerlRening
3 – Aandachtsgebieden
NoordRerkompas biRed praktschRe coaching in dRe thuissituatRe voor gRewonRe opvoRedvragRen tot wReRerbarstgRe
gRezinsproblRematRek: Licht PRedagogisch GRezinsbRegRelReiding, IntRensiRevRe AmbulantRe GRezinsbRehandReling,
IntRensiRevRe PsychiatrischRe GRezinsbRehandReling Ren gRezinsbRehandRelingRen Ren oudRertrainingRen vanuit NiReuwRe
AutoritReit k GRewReldloos VRerzRet. NoordRerkompas wRerkt oplossings- Ren systReRem- gRericht Ren maakt gRebruikt
van VidReo HomRe Training
4 – Samenstelling van de praktjk
Eigenaar:
PhilippinRe Tialma
SkiReugd: 110006932
2 werknemers:
SandRer van (avRenhorst
SKiReugd:
5 – Professioneel netwerk
Ik maak gebruik van een professione el netwerk waaronder:
 HuisartsRenpraktik/Ren)
 CollRegapsychologRen Ren -psychothRerapReutRen Ren klReinRe zRelfstandigRe zorgaanbiRedRers
 GGZ-instRellingRen
 ZorggroRep/Ren)
 Wii-tReamsksocialRe-tReamskbasis-tReams
 JReugd BReschRerming Noord
 GGD
 ScholRen
Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:
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AanbiRedRers Zorgkracht 12 /o.a. MariannRe Hoornstra, Praktik TovRerlantaarn)
OudRer&Co /JacominRe MReyling) - IrRenRe Shriki
Stchtng Wii GroningRen
CJG WRestRerkwartRer
Moodboost k MRentaal BRetRer /EmmReliRen HaddRes k Saskia Strikwold)

Ik maak in de volgende situates gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen
toestemming geeft
 IntRensiRevRe SamRenwRerking /zorgaanbod op vRerschillRendRe dReRelgRebiRedRen van dRe zorgvraag)
 Bii signalRen mbt dRe mReldcodRe
 CasRemanagRemRent)
 Op- Ren afschaling
 DiagnostRek
 ConsultatRe
 MRedicatRe
In geval van crisis kunnen cliënten terecht bij:
 NoordRerkompas hReRef mRet 7 zorgaanbiRedRers ReRen 24k7 crisisdiRenst gReorganisReRerd: 050-2113870
WRe hRebbRen om dRe bReurt 7 dagRen crisisdiRenst.
 CliëntRen kunnRen op afspraak ook gRedurRendRe dRe avond Ren hRet wReRekRend tRerRecht bii
NoordRerkompas. Als hRet tidRens dRe bRehandReling noodzakReliik is dat Rer buitRen kantoorurRen
bRerReikbaarhReid noodzakReliik is dan wordRen daar tidRens dRe bRehandReling afsprakRen ovRer
gRemaakt. Ook wordt dan aangRegRevRen wat dRe tidstRermiin is waarin ik zal rReagRerRen.
 TiidRens vakantRe diRe langRer dan ReRen wReRek duurt, wordRen afsprakRen gRemaakt mRet collRega's diRe
op dRe wRebsitRe wordRen vRermReld Ren aan dRe cliëntRen mondReling wordt mRedRegRedReReld.
 https:kkwww.spoRedvooriReugdgroningRen.nlk
TaxatRe Ren consultatRe voor profRessionals. 050-5239851
 PsychiatrischRe crisis:
BuitRen kantoorurRen Ren in hRet wReRekRend voor vRerwiizRers: 050-5223555
 PolitRe 112
 HuisartsRenpost, spoRedReisRendRe ReRerstRe hulp 0900-9229
6 - Contracten voor jeugdhulpverlening
Heef u contracten met gemeenten en/of hoofdaannemers, zo ja welkej
 Ik heb een contract met alle gemeenten in de provincie Groningent Zie productenboek van het
RIGG: http:kkwww.rigg.nlkBibliothReRekkdRefault.aspxiid=5520262
 Ik heb een overeenkomst bij een hoofdaannemer (Zorgbureau Embrace) voor cliënten in Noord
Drenthe
7 – Behandeltarieven
 Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktjk

http://www.noorderkompas.nl/stuurlui/praktische-informatie/
 NoordRerkompas hantReRert tRe volgRendRe tariRevRen:
€ 68,40 tot € 78,- pRer uur.

http://www.noorderkompas.nl/stuurlui/praktische-informatie/
 Ik hanteer de volgende voorwaarden voor no-show:
AfsprakRen afzReggRen is gReRen problReRem.
Als dRe gRezinsbRehandRelaar voor ReRen dichtRe dReur staat bRent u NoordRerkompas ReRen vRergoReding
voor 1 contactuur vRerschuldigd

http://www.noorderkompas.nl/stuurlui/praktische-informatie/
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8 – Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistrate, specialisme of
branche/beroepsvereniging: (aanvinken wat van toepassing is)
 IntRervisiRe
 Bii- Ren nascholing
 (RegistratRe-ReisRen van spRecifRekRe bRehandRelvaardighRedRen /volgRens dRe ReisRen van hRet AIT voor VHT
rRegistratRe)
 DRe bReroRepscodRe
https:kkskiReugd.nlkmRediakdownloadskJReugdzorgwRerkRerskBPSWBBrochurReBBReroRepscodReBJReugdB
WRebB003.pdf
 klanttRevrRedRenhReid
 Link naar wRebsitRe ovRer bRewiisvoRering van dRe basiskwalitReitsReisRen van miin bReroRepsgroRep:
https:kkskiReugd.nlkiReugdzorgwRerkRerskhRerrRegistratRe-ReisRen-iReugdzorgwRerkRerkhRerrRegistratRe-iReugdzorgwRerkRer
9 – Klachten en geschillen regeling
Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:
 HulpvRerlRenRers van NoordRerkompas staan altid opRen voor fReRedback van dRe cliënt. Zii zullRen ook
rRegRelmatg vragRen of u nog tRevrRedRen bRent ovRer dRe aangRebodRen hulp.
 Als u als klant niRet tRevrRedRen bRent ovRer dRe hulpvRerlRening kunt u natuurliik altid bResluitRen om tRe
stoppRen mRet NoordRerkompas als aanbiRedRer. HReRef u dResalniRettRemin toch ReRen klacht of is Rer iRets
voor gRevallRen in rRelatRe mRet uw hulpvRerlRenRer dat u wilt bResprRekRen mRet ReRen
vRertrouwRenspRersoon,dan kunt u dat mReldRen aan dRe hulpvRerlRenRer van NoordRerkompas. Zii zal
ReRen collRega vragRen diRe kan hRelpRen dRe klacht tRe vRerhReldRerRen Ren op tRe lossRen. /Uit hRet documRent:
“HoRe hReRef NoordRerkompas dRe kwalitReit van zorg gRerRegReld”)
 Komt u niRet tot ReRen oplossing dan kunt u ReRen klacht indiRenRen via http:kkklachtRenportaalzorg.nlk
Zii zullRen Rer voor zorg dragRen dat dRe zaak wordt afgRehandReld zoals dat in dRe wRet op dRe
iReugdzorg. / /Uit hRet documRent: “HoRe hReRef NoordRerkompas dRe kwalitReit van zorg gRerRegReld”)
 https:kkskiReugd.nlktuchtrRechtkklachtRenformuliRer
 Ik hReb ReRen bReroRepsaansprakReliikhReidsvRerzRekRering afgReslotRen bii VKG
10 – Regeling bij vakante en calamiteiten
Cliënten kunnen tjdens mijn afwezigheid gedurende vakante en ziekte terecht bij:
 ERen casRemanagRer of ReRen collRega mRet wiRe ik samRenwRerk in hRet gRezin
 CollRega's van 24k7 crisisdiRenst
 Bii één van dRe collRega’s van NoordRerkompas
Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktjk plotseling sluit wegens overlijden of andere
calamiteiten
 (obRert Bangma in samRenwRerking mRet collRega's van NoordRerkompas, collRega’s I. Shriki Ren J
MReyling én BurReau Lagro.

Het behandelproces - het traject dat de patint in mijn praktjk doorloopt
11 – Wachtjd voor intake en behandeling
Cliënten vinden informate over wachtjden voor intake en behandeling via de website:
http:kkwww.noordRerkompas.nlkstuurluik praktschRe-informatRek
12 – Aanmelding en intake
DRe aanmReldprocRedurRe is in miin praktik als volgt gRerRegReld:
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ERen vRerwiizRer of cliënt kan tRelRefonisch contact opnRemRen mRet PhilippinRe Tialma, nav van dit tRelRefoongResprRek
maak ik, of één van miin ondReraannRemRers ReRen kRennismakingsafspraak mRet dRe cliënt, waarin wRedRerziidsRe
vRerwachtngRen kunnRen wordRen afgRestRemd Ren ReRen passRend hulptraiRect kan wordRen gRekozRen. In principRe kan
dRe bRehandReling dirRect startRen na hRet kRennismakingsgRepsrRek, vanaf hRet momRent dat ReRen ofciëlRe vRerwiizing
is afgRegRevRen.
Ik vRerwiis dRe cliënt door naar ReRen collRega indiRen miin praktik ReRen wachtliist hReRef
Ik vRerwiis dRe cliënt tRerug naar dRe vRerwiizRer – indiRen mogReliik mRet ReRen passRend adviRes-, als ik gReRen passRend
aanbod hReb op dRe zorgvraag van dRe cliënt
13 – Diagnostek
Voor diagnostek verwijs ik door en werk ik samen met:
DivRersRe GzpsychologRen. Daarbii is dRe vriiRe kReuzRe van dRe cliënt lReidRend.
14 – Behandeling
 HRet bRehandRelplan wordt in miin praktik in samRenspraak mRet dRe cliënt opgRestReld door
PhilippinRe Tialma.
 HRet aansprReRekpunt voor dRe cliënt tidRens dRe bRehandReling is: PhilippinRe Tialma
 DRe patëntkcliënt is gReïnformReRerd ovRer dRegRenRe diRe hRet aansprReRekpunt is tidRens dRe bRehandReling
 Aan hRet ReindRe van ReRen bRehandReling stuur ik ReRen briRef naar dRe huisarts, tRenzii dRe patënt
daarvoor gReRen toRestRemming gReRef. Bii bRetrokkRenhReid van ReRen casRemanagRer maak ik afsprakRen
ovRer: informRerRen ovRer hRet bRehandRelplan, gRezamRenliikRe RevaluatRes Ren updatRe mbt dRe voortgang
van dRe zorg.
 Ik draag zorg voor goRedRe communicatRe mRet dRe patënt Ren –indiRen van toRepassing Ren mRet
toRestRemming van dRe patënt- diRens naastRen, ovRer hRet bReloop van dRe bRehandReling. Ik doRe dat als
volgt: Ik doRe dat samRen mRet dRe cliënt of ik bResprReRek voor Ren koppRel tRerug wat Rer bResprokRen is
mRet dRerdRen
 DRe voortgang van dRe bRehandReling wordt in miin praktik gRemonitord, door gRebruik tRe makRen van
schaalvragRen, voortgangsbResprReking bRehandRelplan, RevaluatRe.
 Ik RevaluReRer pReriodiRek Ren tidig mRet dRe patënt /Ren RevRentuReRel ziin naastRen) dRe voortgang,
doRelmatghReid Ren RefRectvitReit van dRe bRehandReling. Als standaardpReriodRe hantReRer ik hiRervoor: 1 x
pRer 6 maandRen Ren aan hRet Reind van ReRen bRehandReling.
 Ik mReRet dRe tRevrRedRenhReid van miin patëntRen op dRe volgRendRe maniRer.
▪ Bii aanvang, door dRe cliënt uit tRe nodigRen om ReRerliik tRe ziin ovRer dRe kwalitReit van dRe
aangRebodRen zorg
▪ TiidRens dRe bRehandReling door tRe chReckRen of dRe zorg aansluit bii wat dRe cliënt nodig hReRef.
▪ AchtReraf door ReRen klant tRevrRedRenhReidsondRerzoRek
15 – Afsluitng/nazorg
 Ik gReRef cliëntRen dRe mogReliikhReid om gRebruik tRe makRen van ReRen knipkaart diRe nog ReRen aantal
maandRen gReldig is.
 Ik bResprReRek mRet dRe cliënt /Ren RevRentuReRel ziin naastRen) dRe rResultatRen van dRe bRehandReling Ren dRe
mogReliikRe vRervolgstappRen.
 DRe vRerwiizRer wordt hiRervan in kRennis gRestReld middRels ReRen afrondingsbriRef, tRenzii dRe cliënt
hiRertRegRen bRezwaar maakt
 Als ReRen vRervolgbRehandReling nodig is, gReRef ik hiRerovRer gRericht adviRes aan dRe vRerwiizRer. Ik
informReRer dRe vRervolgbRehandRelaar waar nodig ovRer hRet vRerloop van dRe bRehandReling Ren dRe
bRehaaldRe rResultatRen voorziRen van hRet vRervolgadviRes, tRenzii dRe patënt hiRer bRezwaar tRegRen maakt
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Omgang met patintgegevens
 Ik vraag om toRestRemming van dRe patënt bii hRet dRelRen van gRegRevRens mRet niRet bii dRe bRehandReling
bRetrokkRen profRessionals
 In situatRes waarin hRet bReroRepsgRehReim mogReliik doorbrokRen wordt, gRebruik ik dRe daartoRe
gReldRendRe richtliinRen van dRe bReroRepsgroRep, waarondRer dRe mReldcodRe kindRermishandReling Ren
huisReliik gRewReld /bii confict van plichtRen, vRermoRedRen van kindRermishandReling of huisReliik
gRewReld)
 Ik vRerstrRek gReRen inhoudReliikRe informatRe aan gRemReRentRen Ren controlRerRendRe instantRes /matReriëlRe
controlRe)

Ondertekening
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform
het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.
beroepscode jeugdzorgwerkers: https:kkskiReugd.nlkiReugdzorgwRerkRerskhRerrRegistratRe-ReisReniReugdzorgwRerkRerkhRerrRegistratRe-iReugdzorgwRerkRer

Philippine Tjalma
Overschild
28-01-2019
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