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Format kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde 
inclusief checklist 

Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te 
ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is 
boven elke vraag schuingedrukt weergegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de 
gestelde toetsingscriteria, zal diens kwaliteitsstatuut goedgekeurd worden. Bij elke vraag in het 
format dient een antwoord ingevuld of aangevinkt te worden. 

Let op: na het invullen van dit format kunt u het format uploaden op de 
website   www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zonder upload zal uw format niet meegenomen worden in 
de toetsing. 

I. Algemene informatie

Uitleg	toetsing	vraag	1:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	naam	
praktijk/regiebehandelaar,	straat	en	huisnummer	praktijkadres,	postcode	en	plaats	praktijkadres,	
telefoonnummer,	e-mailadres,	KvK	nummer,	BIG-registraties,	een	praktijk	AGB-code	en	een	
persoonlijke	AGB-code. 

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk

aa  e ie e an elaa

Straat en huisnummer akti ka es  

Postcode en plaats praktijkadres:: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

KvK nummer: 

Website: 

BIG-registraties: 

e i e kwali i aties 

asis lei in  

AGB-code praktijk:: 

AGB-code persoonlijk: 

Comenius Praktijk Vanstaen

Jacqueline Vanstaen

Comeniuslaan 8

1412GP Naarden

035-6943925

comenius@zonnet.nl

32163614

www.comeniuspraktijk.nl

Klinisch psycholoog 79052218725, psychotherapeut 99052218716

EMDR gewoon lidmaatschap, in opleiding tot practitioner, NIP 
kinder- en jeugdpsycholoog Specialist

Ontwikkelingspsychologie UVA, tevens propedeuse orthopedagogiek

94004068

94002898
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Uitleg	toetsing	vraag	2:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	het	aanvinken	van	minimaal	één	optie.	
Meerdere	opties	zijn	mogelijk.		

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-GGZ 

en/of 

de gespecialiseerde-GGZ 

Uitleg	toetsing	vraag	3:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving	

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, 
type klachten, behandelvorm): 

Uitleg	toetsing	vraag	4:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	minimaal	één	ingevulde	
naam	en	minimaal	één	BIG	registratie	van	regiebehandelaar.	

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-
registraties van regiebehandelaren):	

✔

✔

Praktijk is zowel gericht op jeugdigen als (jong)volwassenen.  
Probleemgebieden die behandeld kunnen worden: AD(H)D, stemmings- en 
angststoornissen, autisme, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, 
post-traumatische stress-stoornis, eetstoornissen, overige sociaal-emotionele 
problemen mits te diagnosticeren binnen een DSM classificatie. 
 
Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, 
integratieve therapie, EMDR, gezinstherapie.  

Jacqueline Vanstaen 
Klinisch psycholoog 79052218725, psychotherapeut 99052218716
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Uitleg	toetsing	vraag	5:	bij	deze	vraag	wordt	alleen	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving	getoetst	bij	
vraag	5d.	Voor	de	overige	vragen	wordt	geen	toets	gehanteerd.	

5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken): 

Huisartsenpraktijk(en) 

Collegapsychologen en -psychotherapeuten 

Verpleegkundig specialisten 

GGZ-instellingen 

Zorggroep(en) 

Anders: 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien 
van toepassing BIG-registratie(s)): 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt 
daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, diagnose, 
consultatie, medicatie: 

✔

✔

✔

✔

kinderartsen, dietist, schoolpsycholoog, POH GGZ

Collega psychotherapeuten/klin psychologen volwassenen: 
L.Citroen, klin. psych BIG: 79041353016 
D. Elens, psychoth BIG: 09049604316 
H. van Rijn, klin. psych. BIG: 29049256525 
N. Post, klin. psych BIG: 89058989525 
Verenigde collega psychologen ( 1e en 2e lijns jeugd) KJPG ( kinder- en 
jeugdpsychologen Gooi en Vechtstreek), waaronder met name: 
Lindehuis 
Kinder-en Jeugdpsychologen Naarden-Bussum 
huisartsen, verenigd via Gho-Go, waarbinnen met name veel contact met: 
M. Janssen Steenberg: 19047297601 
K. Siderakis: 09044311901 
M.Kievit-Trum: 49054811801 
C. Kisman: 59045285701 
psychiater/psychotherapeut: 
R. Schwarz psychiater: 99023835301, psychoth: 69023835316 
schoolpsychologe: C. Bos 
GZ-psychologe: A.Boog- van Spanning 79050087725 
klinisch neuropsycholoog:  
H. Bijsterbosch 39017388325 
Kinderarts: 
M. Hassing, ter Gooi, 29044332701 
Dietist:  
K. Andreae 09907781889 
GGZ instelling:  
Fornhese 
GGZ centraal 
PsyQ 
Bascule eetstoornissen 
Spoor 6 verslavingszorg 
POG GGZ: J. Remmers 

Samenwerking bij multidisciplinaire aanpak 
Consultatie voor medicatie of second opinion bij diagnose-stelling 
Op- en Afschaling (ik krijg doorverwijzingen vanuit basisGGZ, of bijv vanuit Spoor 6 
verslavingszorg en verwijs zelf door indien nodig naar instellingen)
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5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, 
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): (doel van deze vraag is het 
transparant maken hoe de praktijk het geregeld heeft): (Let op:	voor	deze	vraag	wordt	getoetst	op	de	
aanwezigheid	van	een	beschrijving) 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? 

Ja, welke:	

Nee, omdat: 

Uitleg	toetsing	vraag	6:	bij	deze	vraag	wordt	bij	het	antwoord	ja	getoetst	op	minimaal	één	ingevulde	
zorgverzekeraar	en	er		wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	(1)	een	werkende	link	of	(2)	een	geüpload	
document	op	www.GGZkwaliteitsstatuut.nl. 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke? 

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: 

Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars 

Gee t u aan waa  e li st et e nt a tee e e eke aa s in aa  i n

Link(s) naar li st et e nt a tee e e eke aa s  

Ik upload mijn li st et e nt a tee e e eke aa s op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

De Praktijk biedt geen crisiszorg buiten kantooruren.  
Gedurende avond/nacht/weekend kunnen patienten bellen naar de huisartsenpost/ 
doktersdienst.  
In individuele en specifieke gevallen kunnen afspraken gemaakt worden door de 
behandelaar met GGZ-crisisdienst. Zonodig wordt de huisarts hierover ingelicht. 

deze alleen in specifieke gevallen, op maat gemaakt worden. Er 
zijn dus geen algemene, altijd geldende afspraken

Contracten Comenius Praktijk Vanstaen B-GGZ en S-GGZ 2017: 
 
 
Zilveren Kruis  (2017)  B-GGZ standaard  tarief 95 % van NZA tarief 2017 
     S-GGZ tarief 85 % van NZA tarief 2017 
OMZETplafond 50.000,- 
*ZilverenKruis (U: 3311)              
 * Pro Life Zorgverzekeringen (U:3311) 
*Interpolis Zorgverzekeringen NV (U: 3313)  
* OZF Zorgverzekeringen ( U: 3314) 
* FBTO (0211) 
* Avero Achmea Zorgverzekeringen  (3329) 
* volmachten van Avero Achmea : 
Nedasco,BV en Caresco BV (U: 8960) 
 IAK volmacht (U: 8971) 
Aevitea BV (U: 8958)  
* Achmea Zorgverzekeringen 
 OZF Zorgverzekeringen  (3314) 
Zilveren Kruis Ziektekosten (3314) 
 
 
VGZ  2017       B-GGZ  tarief 96 % 
        Omzetplafond 5.000,- 
        S-GGZ  tarief 93% 
        Omzetplafond 22.700,- 
Ook gecontracteerd voor eetstoornissen! ??? in 2016?? 
NV Unive zorg: 
* Unive (U: 0101) 
* St. Ziektekostenverz. Krijgsmacht (U: 0212) 
* Zekur (U: 0101) 
*Zorgzaam Verzekerd ( U: 0101) 
 
 
VGZ zorgverzekeraar NV: 
* VGZ (U: 7095) 
* IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) (U: 7095) 
* Bewuzt (U 7095) 
* MVJP (U7095) 
* Iak verzekeringen BV (U: 8972) 
* Caresco (U:8965) 
* Aevitae –VGZ (U: 8956) 
* Turien & Co assuradeuren (U: 3341) 
 
* IZZ zorgverzekeraar: 
* IZZ (U: 9015) 
 
NV zorgverzekeraar UMC : 
* UMC (U: 0736) 
 
IZA Zorgverzekeraar NV: 
* IZA zorgverzekeraar NV (U: 3334) 
 
Zorgverzekeraar Cares NV 
* Aevitae-NV VGZ cares ( U: 3330) 
*Caresco- NV VGZ Cares (U: 8995) 
 
Selectief polissen:  
VGZ goede keuze,  
Bewuzt basis,  
Unive zorg select polis,  
IZA gezond samen polis Natura,  
Cares Natura Seletief –Besured   
 
 
 
CZ Uzovicode 9664 (2017)   S-GGZ tarief 93 %  B-GGZ  90% max   € 6.200 -  
 
voor alle onderstaande labels voor B-GGZ en S-GGZ samen    
* OWM centrale zorgverzekeraarsgroep UA 
*CZ 
*Delta Lloyd 
*Ohra 
Verdeling behandelingen over de prestaties. 
De Zorgaanbieder sluit aan bij de zorgvraagzwaarte van de Verzekerde en 
behandelt deze zo licht als mogelijk en zo intensief als 
noodzakelijk. De Zorgaanbieder wijkt maximaal 5% af van de te verwachten 
benchmark betreffende de verdeling over de prestaties zoals 
onderstaand opgenomen. 
Prestatie 
Basis GGZ Kort (BK) 10% 
Basis GGZ Middel (BM) 40% 
Basis GGZ Intensief (BI) 50% 
 
Menzis  uzovi 3332   (2017)   B-GGZ en S-GGZ (tarief 98 % )  max € 10.000 
Normtarieven ( waarboven niet vergoed wordt) :gemiddelde B-GGZ tarief is 
96,30 per uur BGGZ chronisch 89,20, S-GGZ  111,70 
* Menzis (U 3332)      
* Ander Zorg ( U: 3333) 
*Azivo  (U: 7054) 
* HEMA verzekering 
 
Multizorg VRZ (2016 en 2017)      S-GGZ  tarief 95% 
          B-GGZ 90 % 
         max 2496 decl UREN!! 
Bij B-GGz indirecte tijd max 30 % van totale tijd 
 
* ONVZ  ziektekosten verzekeraar N.V.      
- ONVZ zorgverzekeraar (U: 0441) 
-VVAA zorgverzekeringen (U: 0408) 
- PNO  ziektekosten (U: 3331) 
* ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV en ASR Aanvullende 
verzekeringen NV 
 - De Amersfoortse verzekeringen (U: 9018) 
- Ditzo  Verzekeringen (U:3336) 
-Beter Dichtbij (U: 3339) 
 
* OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. 
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (U: 7085)  
 
* Eno zorgverzekeraar Nv en aanvullende verzekeringen 
 - Salland verzekeringen (U: 7032) 
 - HollandZorg  (U: 7032) 
 -Energiek (U: 7032) 
 -Salland Zorg Direct (7032) 
Volmachten voor: 
* IAK ( ASR ziektekosten) (U: 8973) 
* Aevitea (ASR ziektekosten)  (U: 3328) 
* Caresco (ASR ziektekosten (U: 8959) 
* Turien en Co (ASR ) 
 
 
 
DSW zorgverzekeraar (2017)  B-GGZ en S-GGZ 84 % NZA tarief 2017  
Geen Omzetplafond   
 -  DSW zorgverzekeraar  (U: 7029) 
- Stad Holland zorgverzekeraar (U: 7037)  
- Anno 12 Zorgverzekeraar N.V.,( U 3340) 
- In Twente Zorgverzekeraar  (U 3344) 
 
De Friesland (2017 en 2018)  B-GGZ en S-GGZ  tarief 95% 
        Omzetplafond 20.000 
De Friesland Zorgverzekeraar NV    
 

www.comeniuspraktijk.nl
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Uitleg	toetsing	vraag	7:	Bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	vinkje	bij	7a,	
7b	,	7c	en	bij	7d	op	aanwezigheid	van	(1)	een	werkzame	link	of	(2)	een	geüpload	document	op	
www.GGZkwaliteitsstatuut.nl	
	
7. Behandeltarieven

7a. 

7b. 

7c. 

7d. 

1	overig	product	(OVP)	heet	vanaf	2017	overig	zorgproduct	(OZP).	Het	maximum	OZP	tarief	wordt	door
de	NZa	vastgesteld.

 Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk 

k e  et ta ie  e i  u t   niet e eke e  et Z ta ie  e u li ee   
i n we site  in i n akti k . 

k e  et ta ie   el etale s e u li ee   i n we site  in i n akti k

k antee  waa en en een ta ie   n s w  e u li ee   i n we site  in i n 
akti k (let op:	voor	deze	vraag	wordt	geen	toets	gehanteerd)

k antee  een waa en en ta ie   n s w (Let	op:	voor	
deze	vraag	wordt	geen	toets	gehanteerd)

e e an elta ie en Z ta ie  en e entueel n s w waa en en n s w ta ie  i n ie  te 
in en  

ink naa  we site et e e an elta ie en  Z ta ie  en e entueel n s w waa en en n
s w ta ie  

k u l a  et u ent e u enten et e e an elta ie en  n s w waa en en n
s w ta ie   www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

✔

✔

✔

www.comeniuspraktijk.nl
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Uitleg	toetsing	vraag	8:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	minimaal	twee	vinkjes	
wat	betreft	de	kwaliteitseisen	en	op	aanwezigheid	van	(1)	een	werkzame	link	

www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
of	(2)	een	geüpload	

document	op	 .	

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of 
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is): 

Intervisie 

Visitatie 

Bij- en nascholing 

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden 

De beroepscode van mijn beroepsvereniging 

Anders, namelijk 

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: 

Link naar website: 

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn 
beroepsgroep op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg	toetsing	vraag	9:	Vragen	9a	en	9b	tellen	tot	2017	niet	mee	in	de	toetsing,	omdat	het	hebben	
van	een	klachten	en	geschillen	regeling	pas	vanaf	2017	verplicht	is. 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en 
contactgegevens klachtenfunctionaris):

De klachtenregeling is hier te vinden: 

Link naar website: 

Ik upload het document met de klachtenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

✔

✔

✔

✔

✔

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doks
oft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf

LVVP KLachtenreglement 
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/fi
les/klachtenreglement LVVP versie 29 oktober 2014 (1).pdf

www.comeniuspraktijk.nl
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9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: 

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: 

De geschillenregeling is hier te vinden: 

Link naar website: 

Ik upload het document met de geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

Uitleg	toetsing	vraag	10:	bij	vraag	10a	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	ingevulde	naam	
en	contactgegevens	en	bij	vraag	10b	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	het	antwoord	ja.		 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: 

Naam vervangend behandelaar: 

Contactgegevens vervangend behandelaar: 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden 
of andere calamiteiten: 

Ja 

Nee 

Postadres:  
Klachtencommissie LVVP 
t.a.v. mr. N. van den Burg 
Postbus 13086 
3507 LB Utrecht

www.comeniuspraktijk.nl

Liesbeth Citroen, Diana Elens, Hanneke van Rijn

Comeniuspraktijk  
Comeniuslaan 8 
1412 GP Naarden 
035-6943925
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II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

Uitleg	toetsing	vraag	11:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	(1)	een	werkende	link	of	
(2) een	geüpload	document	op	www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

11. 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 -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van 
toepassing- per diagnose.  

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: 

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling 
op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl 

Uitleg	toetsing	vraag	12:	bij	vraag	12a	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	beschrijving	en	
bij	vraag	12b	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	het	antwoord	ja.		

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische 
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): 	

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien 
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander 
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):  

Ja 

Nee 

www.comeniuspraktijk.nl

Onze praktijk heeft een dagelijks telefonisch spreekuur (tijden vermeld op het 
antwoordapparaat). In geval van potentiële aanmeldingen wijst de secretaresse op 
de schriftelijke aanmeldprocedure. De clinet meldt zichzelf schriftelijk aan via een 
aanmeldingsformulier op onze website. Binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst krijgt 
de aanmelder bericht over een contactmogelijkheid met de behandelaar. De 
behandelaar bespreekt vervolgens telefonisch de mogelijkheden en wachttijd voor 
intake en behandeling.  
Er bestaat geen wachttijd tussen intake en start behandeling.   
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Uitleg	toetsing	vraag	13:	bij	vraag	13a	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	ingevulde	naam	
en	functie	regiebehandelaar	volgens	het	lijstje:	(invuller	vinkt	de	juiste	kwalificatie	aan).	Voor	vraag	
13b	wordt	geen	toets	gehanteerd.	

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Naam: 

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ 

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving 

9401 GZ-psycholoog,	1e	lijn 0329 Psychiater 

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut	

9405 Klinische	psycholoog 9405 Klinische	psycholoog 

9406 GZ-psycholoog	 9418 Klinische	neuropsycholoog 

9418 Klinische	neuropsycholoog	

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol? 

J.F. Vanstaen

✔

✔

✔

✔

✔

Nee, tenzij er aanleiding is om in intervisieverband de diagnostiek te overleggen, dan 
wel consult aan te vragen elders.  
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Uitleg	toetsing	vraag	14:	bij	deze	vragen	wordt	per	vraag	de	toetsingscriteria	aangegeven.	

14. Behandeling

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14a:	bij	vraag	14a	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	ingevulde	
naam	en	functie	regiebehandelaar	volgens	het	lijstje:	(invuller	vinkt	de	juiste	kwalificatie	aan). 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: 

Naam: 

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ 

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving 

9401 GZ-psycholoog,	1e	lijn 0329 Psychiater 

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut	

9405 Klinische	psycholoog 9405 Klinische	psycholoog 

9406 GZ-psycholoog	 9418 Klinische	neuropsycholoog 

9418 Klinische	neuropsycholoog	

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14b:	bij	vraag	14b	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	ingevulde	
naam	en	functie	regiebehandelaar	volgens	het	lijstje:	(invuller	vinkt	de	juiste	kwalificatie	aan). 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: 

Naam: 

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ 

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving 

9401 GZ-psycholoog,	1e	lijn 0329 Psychiater 

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut	

9405 Klinische	psycholoog 9405 Klinische	psycholoog 

9406 GZ-psycholoog	 9418 Klinische	neuropsycholoog 

9418 Klinische	neuropsycholoog	

J.F. Vanstaen

✔

✔

✔

✔

✔

J.F. Vanstaen

✔

✔

✔

✔

✔
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Uitleg	toetsing	bij	vraag	14c:	bij	vraag	14c	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	het	antwoord	ja. 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling 
(naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):  

Ja 

Nee 

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14d:	bij	vraag	14d	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	het	antwoord	ja. 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als 
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:  

Ja 

Nee 

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14e:	bij	vraag	14e	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving. 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met 
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: 

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14f:	bij	vraag	14f	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving. 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals 
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 	

De cliënt stelt samen met mij als hoofdbehandelaar een behandelplan op met daarin 
doelen geformuleerd. Tevens zijn daarin afspraken over ROM-vragenlijsten en 
evaluatiemomenten geformuleerd.  
De cliënt krijgt een afschrift van dit behandelplan. 
Bij evaluatie kan het behandelplan bijgesteld worden. Dan worden nieuwe doelen 
opgesteld en ontvangt de cliënt een nieuw behandelplan.

Zie boven. ROM vragenlijsten worden bij aanvang afgenomen en regelmatig 
herhaald gedurende de behandeling. De vragenlijsten worden aangeleverd aan de 
Stichting Benchmark GGZ (SBG) via de SVR. 
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Uitleg	toetsing	bij	vraag	14h:	bij	vraag	14h	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, 
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 

Uitleg	toetsing	bij	vraag	14i:	bij	vraag	14i	wordt	getoetst	op	aanwezigheid	van	een	beschrijving 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):  

Uitleg	toetsing	vraag	15:	bij	de	vragen	15a,	15b	en	15c	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	het	
antwoord	ja.	 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de 
mogelijke vervolgstappen: 	

Ja 

Nee 

Uitleg toetsing vraag 14g: bij vraag 14g wordt geen toets gehanteerd, omdat het hebben van een 
overeenkomst met SGB  pas vanaf 1 oktober 2016 verplicht is. 

14g.  k heb een ko ie van e overeenkomst met e tichting rijgevestig en men ( ) voor 
aanlevering van gegevens aan e tichting enchmark  ( ).

Link naar overeenkomst met e tichting rijgevestig en men ( ) voor aanlevering 
van gegevens aan e tichting enchmark  ( ).

Ik u loa  een ko ie van e overeenkomst tichting rijgevestig en men ( ) voor 
aanlevering van gegevens aan e tichting enchmark  ( ) o  

. k aliteitsstatuut.nl 

 
https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard/contracten%20v20160801-01.pdf

Bij B-GGZ 1x per 3 mnd of eerder als behandeling eerder is afgerond 
Bij S-GGZ 1 x per 6 mnd, of eerder als nodig

Afname van CQi, tevens in gesprek
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15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de 
patiënt hiertegen bezwaar maakt: 

Ja 

Nee 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik 
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de 
behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen 
maakt:  

Ja 

Nee 

Uitleg	toetsing	vraag	16:	bij	vraag	16a,	16b	en	16c	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	het	
antwoord	ja.	 

III. Omgang met patiëntgegevens
 
\

16.	Omgang	met	patientgegevens:		
	
	
  

Ja 

Nee 

16b. 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 

Nee 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan 
zijn zorgverzekeraar/DIS: 

                Ja 
Nee 

                                                                  16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van 
gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:   

Nee
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IV. Ondertekening

Uitleg	toetsing	ondertekening:	bij	deze	vraag	wordt	getoetst	op	de	aanwezigheid	van	een	vinkje,	een	
ingevulde	naam,	een	plaats	en	een	datum. 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

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  

Jacqueline Vanstaen

Naarden

26-10-2016

✔

Let op: sla nu dit pdf document op en upload het bestand op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl  


