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Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg  
  

  

  

1. Overeenkomst en de kleine lettertjes  

  

Als u zorg krijgt van ons, maken wij met u afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen in ieder 
geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken 
die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf in de instelling.  
In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de 
zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk 
is geregeld.  
  

Kleine lettertjes uitgelegd  

GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden 
ggz samen opgesteld. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat 
de voorwaarden regelen.  
  

  

2. Wanneer gelden de voorwaarden?  

De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding.. Daarbij is het steeds wel zo, dat 
de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is. De voorwaarden zijn niet van toepassing op 
forensische zorg.  
  

  

3. Familie en naastbetrokkene(n)  

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die 
u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar 
met uw familie overlegt. Dan spreken wij met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.  
  

  
4. Recht op duidelijke informatie  

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u 
voor zorg wil hebben.  
De algemene leveringsvoorwaarden ggz sommen op wat voor informatie de zorginstelling u moet 
geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over uw 
rechtspositie, enz.  

  

  

5. Toestemming en begin van de zorg  

U sluit alleen een overeenkomst met ons als u dat wil. U moet daarvoor toestemming geven. Uw 
zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het 
behandelingsplan. Dat kan mondeling, maar het zorgplan is een schriftelijk document. In de praktijk 
zal het zo zijn, dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de zorg 
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begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt, helpt de zorginstelling u met een second 
opinion.  
  

  

6. Zorgdossier   

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier.  
  

  

7. Verantwoorde zorg en veiligheid   

De zorginstelling moet goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee 
wordt bedoeld. Het houdt ook in dat de zorginstelling moet zorgen voor veiligheid, hygiëne, etc. Ten 
slotte bepalen de voorwaarden wat er moet gebeuren in noodsituaties.  
  
  

8. Zorg op afspraak en ketenzorg  

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. De zorginstelling houdt zoveel mogelijk 
rekening met uw wensen.  
Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven.  
Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. De zorginstelling geeft u daar alle 
informatie over.  
  

  

9. Verplichtingen van de patiënt  

Niet alleen de zorginstelling heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, 
maar ook u als patiënt.   
U moet zich legitimeren.. Daarnaast geeft u door wie de instelling in geval van bijvoorbeeld nood 
kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of begeleider, moet u dat 
tijdig melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te 
geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling 
laat helpen, moet u dat doorgeven. U moet zich aan de huisregels houden en aan 
veiligheidsvoorschriften. Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.   
  
  

10. Verblijf  

Stichting Emmy biedt geen verblijf voor langere tijd aan. Wij bieden alleen ambulante zorg op locatie 
of seminars aan in één van onze behandel locaties. U kunt hier niet ’s nachts of langer verblijven.  
  

  

11. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg  

De overeenkomst over de zorg eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt overgeplaatst, als u 
de overeenkomst opzegt of als de zorginstelling dat doet. Voor de zorginstelling gelden daarbij 
bijzondere regels. Zo mag de instelling dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert 
of u deze zelf niet betaald. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en de zorginstelling u daarop 
herhaaldelijk heeft aangesproken.   
In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door de 
zorginstelling.  
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In alle gevallen is de zorginstelling u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit 
alleen binnen de mogelijkheden die de zorginstelling heeft.  
Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. De zorginstelling neemt dan onmiddellijk contact op 
met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.   
  

  

12. vertrouwenspersoon 

Organisaties (en dus ook Stichting Emmy) moeten tegen ongewenst gedrag beleid opstellen en 

uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van ons beleid. 

Een vertrouwenspersoon is er voor onze vrijwilligers en voor onze cliënten die meldingen of klachten 

hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste 

intimiteiten, pesten of discriminatie. 

 

Een vertrouwenspersoon kan een veilige plaats bieden om misstanden – of vermoedens van – te 

bespreken. En een klacht of een vermoeden daaromtrent moet veilig kunnen worden ingediend en 

dat is soms lastig; de vertrouwenspersoon kan daar bij helpen. 

 

Als vertrouwenspersoon voor de cliënten van Stichting Emmy is de heer Boogaard beschikbaar. U 

kunt bij hem terecht voor zaken die niet anderszins op te lossen zijn en waarbij u vertrouwelijkheid 

belangrijk vindt. 

 

De heer Boogaard is woonachtig in Amersfoort. In principe verloopt het eerste contact per mail en er 

wordt daarna zo nodig een telefonische afspraak gemaakt. Het mailadres is: 

boogaard[at]stichtingemmy.nl  
  
Meer weten?  

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via: 
https://www.stichtingemmy.nl/contact/ of bespreek het met uw zorgverlener.    

https://www.stichtingemmy.nl/contact/

