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De Diagnostische Camera
Inmiddels zijn we vanaf begin januari de Diagnostische Camera gaan gebruiken. U heeft hiervoor bij
aanvang van het traject getekend. De filmbeelden blijven van u. Zowel (een deel van) de intake als de
behandelingen worden opgenomen met de Diagnostische Camera, zo kunnen we u beter begrijpen en
behandelen. De filmbeelden zijn onderdeel van uw medisch dossier. De opnames worden naar u toe
gestuurd, dus de beelden blijven van uzelf.

Verandering behandeltijden en verplaatsen MDO’s
MBB Zwolle is een dynamische en lerende organisatie, daarom evalueren we niet alleen uw
behandeltraject, maar ook ons eigen handelen, planning van de agenda en onze interne samenwerking
om een optimaal behandelresultaat voor u te borgen.
Na onze evaluatie in januari hebben we besloten om de agenda’s anders te gaan indelen. Dit betekent dat
de behandeltijden naar 45 minuten gaan en het tijdstip van de MDO’s wordt verplaatst. De planning
verschilt per team en de dag waarop u bent gepland. U krijgt hierover een mail van de casemanager. We
proberen uiteraard zoveel mogelijk in overleg met u te plannen. Mocht de nieuwe planning problemen
opleveren in uw eigen agenda, dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

ISO 9001 certificering door KIWA op 13 maart 2020
Omdat MBB Zwolle aantoonbaar aan kwaliteitseisen wil voldoen, naast de eigen visie op kwaliteit van
behandelen en organisatie, gaan we de ISO 9001 certificering doen. Zo voldoen we aantoonbaar aan
interne en externe kwaliteitscriteria. Op vrijdag 13 maart zal de audit plaatsvinden. Ook zullen er enkele
dossiers getoetst worden op het uitvoeren van correcte procedures. Dit gebeurt altijd anonime en is niet
herleidbaar naar NAW-gegevens van u! De auditoren hebben een beroepsgeheim, er zal niet naar de
vakinhoudelijke informatie worden gekeken, maar wel of de afgesproken procedures correct worden
uitvoeren. Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dat aangeven bij de casemanager Jeannette Bensink via
info@mbbzwolle.nl . Wij zullen uw mening uiteraard respecteren.

