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Addendum op het Kwaliteitstatuut Eleos gericht op Kind en Jeugd 
 
 
Algemene informatie van Eleos is te vinden in het Kwaliteitsstatuut van Eleos. Alleen de paragrafen 
vanuit  het Kwaliteitsstatuut die van toepassing zijn op Kind en Jeugd zijn opgenomen in dit 
addendum. Dit verklaart dat de nummering in dit document niet opeenvolgend is.  
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1.4 Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk  
 
Eleos is een gereformeerde ggz-instelling die vanuit haar christelijke identiteit behandeling en 
begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.  
Eleos heeft aanbod in het jeugdzorg domein in de vormen van ambulante behandeling, 
deeltijdbehandeling en specialistische begeleiding thuis. 
 
 
1.4.1 Visie 
Eleos werkt vanuit de herstelvisie aansluitend op de vraag van de cliënt. Dit wil zeggen dat in 
samenspraak met de jongere (en ouders) bezien wordt op welke domeinen er een hulpvraag 
geformuleerd wordt, variërend van afname van psychische klachten tot het voorkomen van terugval 
en herstel van sociaal functioneren.  
Als kinderen en jongeren met psychisch lijden belemmerd raken in hun functioneren, heeft dat 
effect op hun eigen ontwikkeling, maar ook op de relatie met ouders en belangrijke anderen in hun 
netwerk (bijvoorbeeld school, kerk, vereniging). Wij gaan samen met het kind/de jongere en hun 
systeem (het netwerk) op zoek naar veerkracht om zo het herstelproces te begeleiden. Wij doen dit 
vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij we aansluiten bij de eventuele (religieuze) 
levensvragen van het kind/de jongere of het systeem. We betrekken zo mogelijk alle relevante 
relaties: familie, leeftijdsgenoten, netwerk (school, kerk) en geloof. Dit sluit aan bij de waarden 
van onze doelgroep: het gezin als ‘hoeksteen van de samenleving’. 
 
1.4.2 Missie  
Wij excelleren in expertise t.a.v. christelijke GGZ en zijn duidelijk aanwezig in de hele keten van 
jeugdzorg, mede vanuit onze maatschappelijke rol voor onze doelgroep; van preventie tot 
psychiatrie. 
 
 
1.5 Aanbod (opgesplitst in behandeling en woonbegeleiding) 
 
1.5.1 Behandeling 
Eleos heeft aanbod in behandeling van in het jeugdzorg domein mbt: 

- ontwikkelingsstoornissen 
- angst- en stemmingsstoornissen 

- zich ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek 

- systeemproblematiek met focus op de transculturele aspecten (christelijke context)  van 
autonomie en identiteitsontwikkeling 

 
1.6.1 De rol van de regiebehandelaar voor een cliënt 
Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een 
cliënt is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor 
de cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de regiebehandelaar. Indien de 
zorg door één zorgverlener wordt verleend, is deze per definitie ook de regiebehandelaar.  
Op elke locatie is een regiebehandelaar aanwezig, die de brede GGZ problematiek (enkelvoudig/ 
complexe problematiek) kan bedienen en de verantwoordelijkheid hiertoe kan dragen binnen de 
kaders van de gemeente. Deze regiebehandelaar zal als een autonome professional functioneren. Zij 

zal zelf bepalen wanneer ze gebruik wil maken van het multidisciplinaire team.  

Regiebehandelaar kunnen zijn: Kinder- en jeugdpsychiater, Klinisch psycholoog, GZ psycholoog, 

Orthopedagoog generalist en Psychotherapeut 

In iedere regio zijn meerdere disciplines aanwezig als  een psycholoog/orthopedagoog, een GZ-
psycholoog/orthopedagoog-generalist, een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een SPV, een 
GZ-arts en een specialist (klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater). I.v.m. de huidige 
schaarste aan de discipline van specialist (KPO en KJP), SPV en arts zullen deze werken op de 
regionale hoofdvestiging.  Ook hier geldt dat conform het professioneel statuut alle betrokken 
professionals hun eigen verantwoordelijkheid hebben in het zorgproces. Een aantal overstijgende 
producten is vanuit de regionale hoofdvestiging beschikbaar: telefonische consultatie (inhoud), 
crisisbegeleiding (door SPV gericht op jeugd, zo nodig in samenwerking met Acute Dagdienst (ADD), 
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SBT en groepsbehandelingen (inclusief Wachtlijstgroepen). In regio zuid en midden is er bovendien 

een Deeltijdbehandeling voor jongeren 12-18 jaar aanwezig. 

Eleos biedt crisisbeoordeling en -behandeling binnen kantoortijden. Binnen de eigen crisisregio’s van 
diverse vestigingen kan in samenwerking met regionale partners zo nodig outreachend zorg worden 
verleend. 
 
 
1.8 Woonbegeleiding 
 
Eleos biedt woonbegeleiding  aan voor jongeren met een ernstig psychosociaal of psychiatrisch 
probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.  Eleos heeft een christelijke beschermende 
woonvormen voor wonen met persoonlijke begeleiding, Juventum is geschikt voor 14 tot 22 jaar. 
Daarnaast biedt Eleos ook Specialistische Begeleiding Thuis aan; dit is persoonlijke begeleiding aan 
cliënten thuis door middel van gesprekken, jeugdbegeleiding genoemd. 
 
 
1.9 Structurele samenwerkingspartners 
 
Eleos werkt  waar nodig en ten behoeve van de zorg van de cliënten samen met diverse 
samenwerkingspartners. Op de website van Eleos staat een overzicht met actuele 
samenwerkingspartners. www.eleos.nl  
 
 
2.2 Samenwerking 
 
Samenwerking binnen onze organisatie en met anderen vinden wij erg belangrijk binnen Eleos.   
Juist vanwege de herstelgerichte zorg die wij bieden is samenwerking tussen behandelaars, 
begeleiders,  vrijwilligers en informele (kerkelijke) zorgaanbieders essentieel. Deze samenwerking is 
vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut  (zie bijlage). 
 
We betrekken actief scholen  bij de behandeling van kinderen en jongeren. Zij kennen en 
observeren de cliënt immers in een heel andere, relevante context voor de ontwikkeling van het 
kind. Schoolweigering is een groot probleem waarvoor landelijk veel aandacht is. De 
Deeltijdbehandeling in Ede en Dordrecht in samenwerking met De Hoop ggz sluit hier goed op aan 
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Er zal expertise worden opgebouwd over deze problematiek 
en nauw worden samen gewerkt met diverse scholen. Ook vereist het een flexibele benadering 

(individueel maatwerk) waaruit wellicht nieuwe samenwerkingsvormen met scholen ontstaan.  

 
3 Het Behandelproces 
 
3.1 Wachttijd voor intake en behandeling 
 
Cliënten kunnen informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website 
www.eleos.nl inzien of telefonisch opvragen. Spoedverwijzingen worden onmiddellijk in 
behandeling genomen in afstemming met de verwijzer. 
 
 
3.2 Aanmelding en intake 
 
In de aanmeldprocedure is beschreven hoe de cliënt zich kan aanmelden bij Eleos en dat voor 
aanmelding een verwijsindicatie  nodig is van de gemeente. De cliënt kan zich via de website 
(www.eleos.nl) aanmelden.   
Tijdens de intakefase wordt er een beoordeling gemaakt van zowel  de complexiteit, de ernst en de 
duur van de klachten als van de weerbaarheid van de cliënt.  Bij het gezamenlijk met de cliënt 
samenstellen van het zorgprogramma vormt de herstelbenadering onze leidraad. 
De exclusiecriteria zijn terug te vinden op de website van Eleos. 
Binnen Eleos wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend 
advies- indien Eleos geen passend aanbod heeft op de zorgvraag voor de cliënt. 

http://www.eleos.nl/
http://www.eleos.nl/
http://www.eleos.nl/
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3.3 Diagnose 
 
Tijdens het intakeproces worden de aard en beleving van de klachten geïnventariseerd en welke 
factoren tot de aanmelding hebben geleid. Onderzocht wordt hoe ernstig de klachten zijn, hoe de 
klachten reactief zijn op de omgeving in het dagelijks leven, hoe de symptomen impact hebben op 
elkaar en interfereren met psychische functies als aandacht, geheugen etc. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling om naast de kwetsbaarheid (symptomen, ziekte) de weerbaarheid en krachtbronnen van 
iemand in kaart te brengen, waarbij nadrukkelijk naar verschillende domeinen van functioneren 
wordt gekeken. Samen met  cliënt en betrokkenen (ouders, schoolbegeleiders of anderszins) wordt 
gepoogd helder te krijgen wat deze graag zou willen bereiken in de behandeling cq begeleiding en 
op welke domeinen van functioneren nu de vragen liggen. 
 
 
3.4 Behandeling 
 
Als de diagnose en na te streven doelen helder zijn wordt in overleg met de cliënt een individueel 
zorgplan en -programma opgesteld..  
 
Als het passend is in het zorgplan vindt overleg plaats met meerdere disciplines, bijvoorbeeld een 
relatie- of gezinstherapeut.  
 
Met de regiebehandelaar worden met regelmaat herstelgesprekken gehouden, na zes sessies of 
maximaal drie maanden behandeling om te bezien of er voldoende vooruitgang wordt geboekt en/of 
dat het zorgprogramma aangepast moet worden. Dit proces wordt ondersteund door het invullen 
van vragenlijsten die de mate van herstel op meerdere domeinen kunnen meten. 
 
De regiebehandelaar blijft tijdens het gehele (zorg)proces het aanspreekpunt voor cliënt, familie of 
andere extern betrokkenen. 
Conform het professioneel statuut kunnen specialisten als de psychiater of de klinisch psycholoog op 
indicatie worden betrokken bij de behandeling. 
 
Omdat Eleos veel belang hecht aan de mening van cliënten  over de behandeling/begeleiding wordt 
aan iedere cliënt gevraagd om zijn/haar ervaringen te delen op Zorgkaart Nederland. 
Ook verzamelt Eleos data om de effectiviteit van de door Eleos geleverde zorg te meten, zodat de 
organisatie kan leren van de ervaringen van cliënten en zichzelf kan verbeteren. Voor 
onderzoeksdoeleinden worden de data geanonimiseerd. 
 
Jaarlijks wordt een cliënt ervaringsmeting op basis van een CQI meting uitgevoerd.   
De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te 
analyseren. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden 
ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. 
Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. 
Voor Eleos levert de informatie aanknopingspunten op om de kwaliteit van zorg en dienstverlening 
verder te kunnen verbeteren. 
 
 
3.5 Afsluiting/nazorg 
 
Het zorgprogramma wordt met de cliënt afgesloten met een preventieplan op maat.  
 
Besproken wordt welke informatie naar de verwijzer  gaat en welk advies aan de verwijzer wordt 
gegeven, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.  
 
Bij bezwaar van cliënt hecht Eleos er grote waarde aan om met de cliënt in gesprek te gaan over 
het waarom van het bezwaar en samen een oplossing te vinden om voor de continuïteit, kwaliteit en 
veiligheid van zorg voor de cliënt verantwoordelijk te zijn.   
 
Als cliënten terugvallen in klachten of in een crisissituatie geraken, dan kan in overleg met de cliënt 
en huisarts de cliënt weer in zorg worden genomen. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt bij een 
ketenzorgpartner de behandeling (tijdelijk) vervolgt. 
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3.6  Begeleiding bij locaties voor begeleid wonen en SBT Jeugd 
 
Binnen het begeleidingsproces wonen is aandacht voor herstelgerichte begeleiding, een systemische 
aanpak en ketensamenwerking met locaties voor ambulante behandeling  Jeugd locaties. Kinderen 
en Jeugdigen worden gestimuleerd tot het van behalen van schooldiploma’s of maatschappelijke 
participatie.  Hersteldoelen en ZRM matrix worden gebruikt. Afstemming en samenwerking met 
wijkteam is erg belangrijk 
 
Een beschikking voor wonen of SBT Jeugd kan zelfstandig worden aangevraagd worden door 
gemeente of wijkteam,  als extra ondersteuning van de ambulante of deeltijd behandeling of als 
nazorg na de ambulante of deeltijdbehandeling. 
 
Ook bij SBT Jeugd en locaties voor begeleid wonen wordt de cliënttevredenheid gemeten middels de 
CQ-Index. 
  
 
4. Ondertekening 
 
Dit kwaliteitsstatuut is naar waarheid ingevuld. 
 
Amersfoort, 27 augustus 2018 
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