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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: 
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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):	
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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: 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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? 
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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	
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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): 	
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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 
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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 vangegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:   

































Nee















  





  



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

































Nee















  





  



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

































Nee















  





  



                                                                  16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen vangegevens 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  

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




















	Format kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde
	I. Algemene informatie

	III. Omgang met patiëntgegevens
	Naamloos

	Tekst1: Reineke Wiegman, psychotherapie kinderen en jongeren
	Tekst7: Reineke Wiegman
	Tekst8: Mitchamplein 1a
	Tekst9: 7556 SC  Hengelo
	Tekst10: 06 27923467
	Tekst11: info@reinekewiegman.nl
	Tekst12:  55936210
	Tekst13: www.reinekewiegman.nl
	Tekst14: Gezondheidszorgpsycholoog BIG 9050558425
Psychotherapeut BIG 29050558416
	Tekst15: Cognitief gedragstherapeut VGCt
EMDR basis- en vervolgopleiding
lid NIP, VGCt, VKJP, LVVP
	Selectievakje17: Ja
	Selectievakje18: Ja
	Tekst19: Onderstaande informatie is te vinden op mijn website.

Doelgroep: kinderen en jongeren 4 - 23 jaar

Aandachtsgebieden: 
depressieve stemming of heftige stemmingswisselingen
angsten
dwangklachten
slaapproblemen
eetproblemen
traumatische stress-stoornis (herbelevingen, slecht concentreren, gespannen zijn, schrikachtig, e.d.)
gedragsproblemen (opstandig gedrag, boze buien, e.d.)
aandacht- en concentratieproblematiek
contactuele problematiek / sociale onhandigheid

Behandelvormen:
Mijn werkwijze is integratief en niet methodegebonden. Dit betekent dat ik tijdens de behandeling elementen uit verschillende therapeutische kaders en behandelmethodieken gebruik, afhankelijk van de problematiek. Methodieken welke ik gebruik zijn: inzichtgevende gesprekken, cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie/systeemgesprekken, speltherapie. (deze methodieken leg ik op mijn website verder uit onder de knop 'info behandelmethodieken). 


	Tekst20: Reineke Wiegman  
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 9050558425
Psychotherapeut BIG 29050558416

	Selectievakje21: Ja
	Selectievakje22: Ja
	Selectievakje23: 
	Selectievakje24: Ja
	Selectievakje25: 
	Selectievakje26: Ja
	Tekst27: Kinder- en jeugdpsychiater
zorgteam / jeugdregisseurs gemeente Hengelo
creatief therapeut
	Tekst28: Huisartsen van groepspraktijk Contrast, Hengelo
dhr. Witteveen, kinder- en jeugdpsychiater BIG 69024989501
Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie 
Mediant, centrum voor persoonlijkheidsstoornissen

intervisie (jong)volwassenen:
dhr. M. de Wit, klinisch psycholoog  BIG 49047203525
mevr. M. Lempens, klinisch psycholoog  BIG 49042306816
mevr. M. Voogd, psychotherapeut  BIG 9913734616
mevr. D. Ketelaar, GZ-psycholoog  BIG 59914774225

intervisie kinderen / jongeren:
mevr. P. Schrijver, psychotherapeut BIG 79918272416 
mevr. K. van den Oever, psychotherapeut BIG 39921184216
mevr. T. Pels, psychotherapeut BIG ?

	Tekst29: Huisartsenpraktijk: geef ik zelf consultatie aan POH-ers jeugd en huisartsen, en samenwerking met huisartsen op gebied van medicatie. 

Kinder- en jeugdpsychiater dhr. Witteveen: consultatie m.b.t diagnose en behandelplan, consultatie bij risico inschatting suicidaliteit, consultatie medicatie.

Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie: doorverwijzing bij noodzaak multidisciplinaire behandeling.
Mediant, centrum voor persoonlijkheidsstoornissen: doorverwijzing bij noodzaak dag- of klinische behandeling

Intervisiegroepen: overleg over ondermeer diagnose, indicatiestelling, behandelplan



	Tekst30: Huisartsenpost Hengelo voor spoedeisende hulp: 088 555 11 55  of 
Spoedeisende hulp Hengelo  088 7085355

Crisisdienst MediantBij ernstige psychiatrische problematiek, of als er gevaar dreigt voor de cliënt zelf of de omgeving, kan er sprake zijn van een crisissituatie. Mediant beschikt over één punt voor alle crisismeldingen. Dit meldpunt wordt bemenst door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en psychiaters. Het is 24 uur per dag en 7 dagenper week bereikbaar via de huisarts (huisartsenpost) en Veilig Thuis 

Veilig Thuis Twente is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 0800 2000. Dit is het landelijk telefoonnummer voor alle Veilig Thuis organisaties. Het crisisteam van Veilig thuis Twente kan direct spoedhulp inzetten als dat nodig is.
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N.B. Waar 'ik' staat wordt i.v.m. 1-mans praktijk uiteraard bedoeld: 
Reineke Wiegman, psychotherapeut / GZ-psycholoog

Intakegesprek
Na aanmelding per telefoon of mail neem ik binnen enkele dagen zelf contact met u op om iets meer over de hulpvraag te horen en een inschatting te maken of ik een passend aanbod heb bij de betreffende hulpvraag. Indien ik geen passend aanbod kan bieden zal ik proberen een passende verwijzing te doen naar een andere zorgaanbieder. Heb ik wel een passend aanbod dan zal ik de wachttijd met u bespreken, aangezien ik vaak wel enige wachttijd heb. We kunnen dan bespreken of wachten verantwoord is of dat ik u beter kan verwijzen naar een collega en/of terugverwijzen naar de huisarts / zorgregisseur. Ik volg de wachtlijst op datum van aanmelding. De actuele wachttijd kunt u vinden onder de link 'wachtlijst'. 

Wanneer u (of uw kind) aan de beurt is zal ik zo spoedig mogelijk een eerste intakegesprek inplannen. Bij kinderen onder de 16 jaar worden ouders en kind samen uitgenodigd. Zowel ouders als kind moeten, zoals in de wet staat bepaald, instemmen met de behandeling. Bij gescheiden ouders is toestemming nodig van beide gezagdragende ouders. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben wettelijk geen toestemming van ouders nodig om in behandeling te gaan. Zij mogen daarom ook zelf bepalen of zij ouders bij het intakegesprek willen meenemen. Ik zal met hen bespreken of zij ouders bij de behandeling willen betrekken. Dat hangt ook af van de problematiek.

Gelijk behandelen?
Soms is verwezen voor basis GGZ en blijkt tijdens het intake gesprek dat enkele gesprekken voldoende zijn voor kind en ouders, of jongeren, om weer verder te kunnen. In zo’n geval wordt gelijk de behandeling ingezet en wordt deze als basisGGZ behandeling bij de verzekering of gemeente gedeclareerd.

Eerst diagnostiek en/of probleemanalyse?
Als psychotherapeut behandel ik ook de wat meer hardnekkige,  ingrijpender/ernstige, of complexe problematiek. Problematiek die vaak al langer bestaat,  of terugkerend is. Of problemen bij een kind of jongere die verweven zijn met andere problemen in het gezin of bij ouders. Deze problematiek vraagt om een intensievere, vaak langduriger, behandeling dan enkele gesprekken. We noemen dit specialistische behandeling, of ook wel specialistische GGZ. 

Bij dergelijke problematiek volgen er na het eerste intakegesprek meerdere diagnostische gesprekken met ouders, kind of jongere,  om een nader beeld van de problematiek te krijgen. Zo kan een probleemanalyse gemaakt worden en een (werk)diagnose worden vastgesteld. Vaak wordt ook diagnostische onderzoek ingezet zoals intelligentietest, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Bij jonge kinderen gebeurt het onderzoek (deels) spelend, omdat zij vaak in hun spel meer laten zien dan ze kunnen vertellen. Een goede probleemanalyse en/of diagnose is belangrijk om effectief te kunnen behandelen.

Adviesgesprek en behandelplan
Aan het eind van de intake- en diagnostiekfase volgt er een adviesgesprek waarin ik mijn bevindingen met ouders, kind en/of jongere zal delen.  In gezamenlijk overleg ontstaat dan een behandelplan. Oudere kinderen zijn zelf bij het adviesgesprek met ouders aanwezig. Jonge kinderen licht ik meestal in eenvoudige bewoordingen in na het adviesgesprek met ouders, bij start van de behandeling.
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Mijn werkwijze is integratief en niet methodegebonden. Dit betekent dat ik tijdens de behandeling elementen uit verschillende therapeutische kaders en behandelmethodieken gebruik, afhankelijk van de problematiek. Welke methodieken ik zoal gebruik vidt u onder de knop ‘ info behandeltechnieken’.

Indien mogelijk behandel ik kort en klachtgericht. Maar soms is het nodig om meer onbewuste emotionele processen naar de oppervlakte te brengen, bespreekbaar te maken en te bewerken.  Daarin werk ik altijd ‘transparant’. Ofwel met goede uitleg aan zowel kind, jongeren, als ouders, zodat de behandeldoelen voor iedereen duidelijk blijven.

Het behandelplan, met daarin de behandeldoelen, evalueren we met enige regelmaat. Gemiddeld zal dat ongeveer 1x in de 3 maanden zijn, maar eerder indien gewenst. Bij jonge kinderen zal die evaluatie met de ouders zijn, maar wel voorbereid en nabesproken met het kind zelf. Bij oudere kinderen samen met ouders en kind, wel ook altijd voorbereid met het kind zelf. Bij jongeren (vanaf 16 jaar) met de jongere zelf en alleen indien gewenst door de jongere zelf ook met derden zoals ouders. Soms zal voor de evaluatie gevraagd worden een vragenlijst over het functioneren van het kind/jongere op dat moment in te vullen (ROM). Aan het begin en eind van de behandeling gebeurt dit standaard.
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