
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling
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. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC
Hoofd postadres straat en huisnummer: Sandifortdreef 17
Hoofd postadres postcode en plaats: 2333ZZ Leiden
Website: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/lubec
KvK nummer: 76235769
AGB-code 1: 22221147

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Prof dr A.J.W. van der Does
E-mailadres: directielubec@fsw.leidenuniv.nl
Tweede e-mailadres
Telefoonnummer: 0715274090

3. Onze locaties vindt u hier
Link: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/lubec

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling
en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke
problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de
behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
LUBEC is een academische polikliniek voor volwassenen en kinderen met psychische problemen.
LUBEC is een GGZ-instelling, gelieerd aan de faculteit sociale wetenschappen van de universiteit
Leiden. LUBEC beoogt uitstekende kwaliteit zorg te leveren, met zwaartepunt in de specialistische
GGZ. Door een sterke verwevenheid met opleiding en wetenschappelijk onderzoek beoogt LUBEC
ook de kwaliteit van zorg te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te faciliteren en te toetsen.
Nieuwe toepassingen of technologische innovaties (bijv., nieuwe ontwikkelingen in psychotherapie
en diagnostiek, e-health en m-health toepassingen, neuromodulatie) worden vanuit LUBEC
ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst.
Het zorgaanbod van LUBEC bestaat uit op genezing gerichte behandelingen (Cure). Het aanbod is
veelal modulair, dat wil zeggen een tijdsgelimiteerde behandeling voor een specifieke indicatie, op
verwijzing vanuit (en zonodig met terugverwijzing naar) de (specialistische) GGZ. LUBEC accepteert
ook verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten. LUBEC biedt ook second opinions –
gespecialiseerde diagnostiek en behandeladvies.
Het volledige behandel- en zorgaanbod van LUBEC is omschreven in zorgprogramma’s en wordt
vermeld op de website. Kort samengevat ziet het behandelaanbod er als volgt uit verschillende
vormen van psychotherapie, waaronder:cognitieve gedragstherapie, waaronder ook
schematherapie, aandachtgerichte / mindfulness-based cognitieve therapie, groepstherapien,
kindertherapie; relatie- en gezinstherapie. Neuropsychologisch testonderzoek, consultatie, zoals
diagnostiek en behandeladvies; lichttherapie.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:



Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen

Persoonlijkheid
Somatoform

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Ja, wij hebben een afdeling hoogspecialistische ggz voor
Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Somatoform

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

5. Beschrijving professioneel netwerk:
LUBEC werkt nauw samen met de afdeling Psychiatrie van het LUMC, inclusief Curium; met diverse
andere afdelingen van het LUMC; met locatie Leiden van Rivierduinen; met Transparant Leiden.
LUBEC participeert ook in Netwerk Next, een regionaal samenwerkingsverband van GGZ en
huisartsenzorg. Met Psychiatrie LUMC en Rivierduinen zijn afspraken gemaakt over psychiatrische
consultatie en over crisismanagement. Met LUMC, Curium en Rivierduinen wordt een consortium
gevormd t.b.v. opleiding in de psychologische BIG beroepen, waarin ook andere regionale partners
zullen participeren.

6. Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz: Gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Psychiater beschikbaar voor consultatie
de gespecialiseerde-ggz: Gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Psychiater beschikbaar voor consultatie

7. Structurele samenwerkingspartners
Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC werkt ten behoeve van de behandeling van
patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het
samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
LUBEC werkt ten behoeve van de patiëntenzorg en opleiding samen met:
LUMC (Albinusdreef 1, 2333 ZA Leiden, www.lumc.nl);
GGZ Rivierduinen, locatie Leiden (Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden, www.rivierduinen.nl);
stichting VALK. (Sandifortdreef 1A, 2333 ZA Leiden www.valk.org);



Curium-LUMC; Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest; www.curium-lumc.nl)
Transparant GGZ Leiden; Herengracht 100, 2312 LG Leiden; www.transparant-leiden.nl).

II. Organisatie van de zorg
8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC ziet er als volgt op toe dat:

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
De directie stelt de criteria op voor het selecteren van nieuwe medewerkers. In een gesprek worden
deze zaken getoetst. Alle betrokken zorgverleners zijn bovendien getraind in de betreffende
behandelmodule(s) en de mate van bekwaamheid wordt tevens getoetst tijdens interne overleggen
zoals het multidisciplinair overleg, supervisie en intervisie.

8b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
LUBEC stelt zorgpaden en zorgprogramma’s op, opdat alle professionals op de hoogte zijn van de
zorgstandaarden en richtlijnen. Deze worden in de diverse overleggen zo nodig besproken. Er zijn
diverse wekelijkse interne overleggen voor de professionals. Alle betrokken zorgverleners zijn
getraind in de betreffende behandelmodule(s) volgens de GGZ richtlijnen. Het handelen volgens
zorgstandaarden en richtlijnen wordt in de gaten gehouden tijdens interne overleggen zoals het
multidisciplinair overleg, supervisie en intervisie.

8c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
De meeste zorgverleners hebben een BIG-registratie of zijn daartoe in opleiding en/of zijn lid of
aspirant-lid van een beroepsvereniging. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten zij
op verschillende manieren aan deskundigheidsbevordering doen (nascholing, intervisie, supervisie).
Alle betrokken zorgverleners zijn bovendien getraind in de betreffende behandelmodule(s). De
deskundigheid wordt tevens op peil gehouden door frequent multidisciplinair overleg, supervisie,
intervisie en deskundigheidsbevorderings-bijeenkomsten. De meest zorgverleners zijn bovendien
betrokken in onderwijs-, onderzoeks- en opleidingsactiviteiten en houden op die manier continu hun
kennis en vaardigheden actueel.

9. Samenwerking
9a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:
Ja

9b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Leids Universitair Behandel en
Expertise Centrum LUBEC is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -
overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Er is een wekelijks MDO tussen regiebehandelaren en andere behandelaren die onder
verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar werken. Daarbij wordt, met behulp van een vast
format, casuïstiek besproken, beleid bepaald en dit wordt middels verslaglegging in het elektronisch
patiëntendossier vastgelegd.

9c. Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC hanteert de volgende procedure voor
het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Op- en afschaling van de zorgverlening wordt door de regiebehandelaar overwogen en besproken
met de patiënt, conform de richtlijnen van de beroepsgroepen. Een BIG-geregistreerde
regiebehandelaar wordt tenminste ingeschakeld en bij evaluaties betrokken bij alle behandelingen
van niet BIG-geregistreerde behandelaars bij:
- de screening van aanmeldingen
- het vaststellen van de indicatie
- wijzigen en beëindigen van het behandelplan
Een psychiater wordt tenminste ingeschakeld in de volgende omstandigheden:



1. Wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast
2. Indien er medisch coördinerende zorg nodig is bij verdenking op somatische problematiek

9d. Binnen Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC geldt bij verschil van inzicht
tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Dit staat omschreven in het professioneel statuut. Bij verschil van inzicht zal eerst geëscaleerd
worden naar het interne overleg (MDO). Indien dit niet tot overeenstemming leidt, kan de casus
voorgelegd worden aan de directie (die bestaat uit twee klinisch psychologen).

10. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
10a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

10b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik 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 ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

10c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/ DIS:
Ja

11. Klachten en geschillenregeling
11a. De klachtenregeling is hier te vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/lubec/over-
ons/klachten

11b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
12. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per
diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.universiteitleiden.nl/sociale-
wetenschappen/lubec/aanmelden-kind--jeugd-0-tot-23-jaar

13. Aanmelding en intake
13a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De meeste aanmeldingen komen tot stand nadat eerst een verwijzer (huisarts of professional in GGZ
instelling of medisch centrum) contact heeft gemaakt met het LUBEC via telefoon, email of
elektronisch aanmeldformulier. Aanspreekpunt voor deze wijze van aanmelden is de manager zorg,
die hiervoor een telefonisch spreekuur heeft.



De intake coördinatoren bespreken wekelijks de nieuwe aanmeldingen. Daarna bepalen zij of de
patiënt in aanmerking komt voor behandeling. Zij wijzen op basis van de deskundigheid en
beschikbaarheid, de patiënt toe aan een van de GGZ- professionals.
De verwijzer en patiënt krijgen vervolgens bericht dat de aanmelding al dan niet in behandeling is
genomen en eventueel op de wachtlijst wordt geplaatst. De patiënt wordt telefonisch en per brief
uitgenodigd voor intake en ontvangt ook een informatiefolder.

De regiebehandelaar aan wie de patiënt is toegewezen, voert een intakegesprek en stelt een
diagnose. De regiebehandelaar voert tevens de administratieve handelingen uit conform de
geldende werkafspraken. De ROM wordt uitgevoerd.

De intakes worden besproken in een vergadering met andere professionals. In de intakefase is de
betreffende BIG-geregistreerde regiebehandelaar het aanspreekpunt voor de patiënt en de verwijzer
betreffende de intake.

Indien een patiënt zelf telefonisch contact opneemt met het LUBEC of zich meldt bij de balie, neemt
de baliemedewerker gegevens op om patiënt terug te kunnen bellen. De patiënt wordt teruggebeld
door een van de professionals. Deze adviseert de patiënt de aanmelding te laten verlopen via de
huisarts of andere behandelaar, of vraagt de patiënt toestemming om met zijn of haar huisarts
contact op te nemen. Indien de patiënt het antwoordapparaat heeft ingesproken, neemt de
baliemedewerker diezelfde dag of de dag erna contact op met de patiënt.

13b. Binnen Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC wordt de patiënt/cliënt
terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend
aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

14. Diagnostiek
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC
is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de
intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand
(afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de
regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):
In de intakefase is de betreffende intaker (altijd een regiebehandelaar) het aanspreekpunt voor de
patiënt en de verwijzer. De intaker is verantwoordelijk voor de administratieve handelingen
behorende bij de intake en voor het bespreken van de intake in het multidisciplinair overleg (MDO).
In het MDO wordt (indien mogelijk) een diagnose gesteld en (indien mogelijk) een voorstel voor
behandelbeleid gedaan (indicatiestelling). Intaker bespreekt diagnose inclusief psycho educatie met
cliënt (en noteert dit in dossier) en maakt vervolgens in samenspraak met de cliënt het behandelplan
in dossier en noteert ook aldaar de toestemming van de cliënt om het behandelplan uit te voeren.
Indien geen overeenstemming bereikt kan worden met de cliënt over het behandelplan, verwijst de
intaker cliënt terug naar de verwijzer.

15. Behandeling
15a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
In een multidisciplinair overleg dat plaatsvindt na de intake, wordt een voorstel voor behandelbeleid
gedaan door de regiebehandelaar en medebehandelaars. Dit wordt vervolgens door de intaker
(regiebehandelaar) in samenspraak met cliënt vastgesteld en in het dossier gezet.

15b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de
regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
medebehandelaars):



De regiebehandelaar is het aanspreekpunt voor de patiënt, maar de patiënt heeft ook de
contactgegevens van betrokken medebehandelaars en kan deze benaderen met vragen.

15c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Leids Universitair Behandel en Expertise
Centrum LUBEC als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie,
vragenlijsten, ROM):
De regie- (en mede-)behandelaar evalueert geregeld (in elk geval na 8 en 16 sessies) met de patiënt
of de behandeldoelstellingen worden gehaald en noteert dit in het dossier.
In geval van een diagnostisch traject worden in een MDO de resultaten besproken met alle
betrokken clinici en de verwijzer, voorafgaand aan het terugkoppelingsgesprek met cliënt, eventuele
naasten en de verwijzer. De conclusies en overwegingen worden schriftelijk aan de patient en de
verwijzer gerapporteerd. ROM-metingen worden bij start van het diagnostisch traject en bij
afronding gedaan.

In behandeltrajecten worden het verloop van de klachten en symptomen ook via korte vragenlijsten
gemonitord. ROM-metingen worden bij start en bij afronding gedaan.

15d. Binnen Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC evalueert de
regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en
frequentie):
Bij diagnostische trajecten is in het terugkoppelingsgesprek met patiënt en zijn naasten nadrukkelijk
ruimte voor patiënt om te bespreken hoe hij of zij het traject heeft ervaren.

Bij behandeltrajecten wordt ook een eindgesprek gehouden waarbij de patient zijn naasten mag
uitnodigen en waarbij het traject geëvalueerd wordt. Verder worden voortgangsgesprekken
gehouden.

15e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Leids Universitair Behandel en
Expertise Centrum LUBEC op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
In eindgesprekken en middels een beknopte vragenlijst

16. Afsluiting/nazorg
16a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over
vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar
maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
De rapportage naar de verwijzer wordt ook aan de patiënt ter beschikking gesteld.
De regiebehandelaar beëindigt de behandeling op verzoek van cliënt, in overleg met cliënt of als
regiebehandelaar inschat dat er geen grond meer voor behandeling is of behandeling niet meer op
verantwoorde wijze kan worden voorgezet.
Bij afsluiting van een diagnostisch traject of een modulaire behandeling binnen LUBEC worden
patiënten altijd terugverwezen naar hun oorspronkelijke verwijzer. Dit is bij aanmelding schriftelijk
afgesproken met de betreffende verwijzer.
Indien mogelijk wordt er een behandeladvies gegeven aan de verwijzer. De regiebehandelaar
informeert (met toestemming van de patiënt) de verwijzer en de huisarts over het afsluiten van de
behandeling. De patiënt geeft hiertoe schriftelijke toestemming bij aanvang van een traject bij
LUBEC, maar kan te allen tijde besluiten deze toestemming voor het delen van informatie in te
trekken.

16b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Als er bij afsluiten van de behandeling afspraken zijn gemaakt over wat te doen bij een mogelijke



terugval, kan de patiënt deze afspraak volgen. In alle andere gevallen kan de patiënt contact zoeken
met zijn huisarts en bespreken welke mogelijkheden er zijn.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum LUBEC:
Prof dr A.J.W. van der Does, klinisch psycholoog

Plaats:
Leiden

Datum:
02-06-2020

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:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.
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