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
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

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk Kerbel psychologie
aa

e ie e an elaa AAJ Kerbel

Straat en huisnummer

akti ka es Frits de Zwerverhove 1

Postcode en plaats praktijkadres:: 2717 TP Zoetermeer
Telefoonnummer: 0681484703
E-mailadres: akerschol@gmail.com
KvK nummer: 27345019
Website: http://www.therapeuticumaurum.nl en psychologiepraktijk-kerbel.nl
BIG-registraties: 09910597425
e i e kwali i aties emdr therapeut, schematherapeut
asis

lei in

GZ-psycholoog universiteit

AGB-code praktijk:: 94057764
AGB-code persoonlijk: 94009274
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2. Werkzaam in:

✔ de generalistische basis-GGZ
en/of
de gespecialiseerde-GGZ

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

Angst waaronder posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en acute stressstoornis,
paniekstoornis, stoornissen in de impulsbeheersing, somatoforme stoornissen,
gestagneerde rouw, interpersoonlijke problematiek.
Behandelvorm individuele gesprekken of een combinatie van individuele gesprekken
en e-mentalhealth, indien gewenst, aangeboden in een gemengde vorm, ook wel
blended genoemd.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

drs. A.A.J. Kerbel BIG registratienr 09910597425
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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)):

Ik maak deel uit van Psychologen Zoetermeer (www.psychologenzoetermeer.nl).
Binnen die groep vorm ik een intervisiegroep samen met de volgende collega's:
Mw. M. Goog BIG-nr 89051084125
Mw. H.J. Egging, GZ-psycholoog, BIG-nr 59033531725
Mw. W.J.M. Landman, GZ-psycholoog, BIG-nr 29059896825
Mw. A. Kerbel, GZ-psycholoog, BIG-nr 09910597415
Mw. R. Nabi, GZ-psycholoog, BIG-nr 29062397525
Mw. T. Natzijl, GZ-psycholoog, BIG-nr 69059942025
Dhr. A. Kranenburg, GZ-psycholoog, BIG-nr 39051607325
Met
alle huisartsen
werken
wegebruik
samen
indat
wijksamenwerkingsverbanden
5c.
Ik maak
in de volgende
situaties
van
professionele netwerk, tenzij de patiënt
Met allegeen
huisartsen
in Zoetermeer
werken
samen
in wijk
daarvoor
toestemming
geeft. Toelichting:
Hierwe
wordt
gedacht
aan, op- en afschaling, diagnose,
samenwerkingsverbanden.
Met
onderstaande
huisartsen
en praktijkondersteuners
consultatie, medicatie:
is er het meest frequent contact:
mw
J. Schuit-Jansen,
huisartseen medicatievraag naar voren komt, dan wordt mw
Indien
tijdens de behandeling
dhr
M. Ephraim,
huisarts
Spermon,
psychiater
geconsulteerd.
mw J. Schneider,
huisarts
Indien
medicamenteuze
behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling dan
dhr
Wildeboer,
huisarts
wordt dit, in overleg met u, eerst met de huisarts besproken. Indien doorverwijzing
dhr
Tang, huisarts
naarVan
eender
psychiater
gewenst is wordt dat in overleg met uw huisarts gedaan.
dhr.
Fallaux
huisarts
Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk
mw
P. Fijen, POH
en de overigepsychologen
POH GGZ verbonden
aan het
therapeuticum
waargenomen
doorGGZ
bovengenoemde
uit de intervisie
groep.
De naam
Aurum
en telefoonnummer worden in antwoord op uw email en op de telefoonbeantwoorder
weergegeven.
Indien nodig
bij medicatievragen
hebom
ik contact
ik niet b.v.
op korte
termijn ruimte heb
nieuwe met:
clienten aan te nemen, verwijs
Mw
psychiater
Rivierduinen
ik deN.Spermon,
client naar de
website GGZ
www.psychologenzoetermeer.nl
voor een lijst met
collega's in de buurt.
Indien ik niet over een gewenste expertise3 beschik, adviseer ik de patient een
collega die wel deze expertise heeft middels mijn netwerk.
Tijdens de behandeling vindt, indien nodig, met uw toestemming overleg plaats met
de huisarts of de praktijkondersteuner-GGZ van de huisarts.

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

Patienten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis telefonisch contact contact
opnemen met de huisartsenpost. In samenspraak met de huisarts wordt dan
besloten of de crisisdienst wordt ingeschakeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke:
Nee, omdat: Het bestuur van de Huisartsenpost Zoetermeer heeft aangegeven

dat het niet nodig is om een regeling te treffen inzake afstemming
bij crises, aangezien cliënten met een hoog risico of complexe
problemen niet in de BG-GGZ worden behandeld. De
gezamenlijke crisisdienst in Zoetermeer wordt in geval van crisis
door de huisarts geraadpleegd.
of
.
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:

1.
DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, InTwente
zorgverzekeraar
2.
CZ-OHRA-Delta
Gee
t u aan waa eLloyd
li st et e nt a tee e e eke aa s in aa i n
3.
Menzis, AZIVO, Anderszorg
4.
Uvit: VGZ
zorgverzekeraar,
Link(s)
naar li st et e IZZ
nt a zorgverzekeraar,
tee e e eke aa s IZA zorgverzekeraar,
Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, VGZ Cares
5.
De Friesland zorgverzekeraar
6.
Zilveren kruis: Zilveren Kruis Achmea Zorgverzeringen, OZF Achmea
Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen,
AGIS zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Nedaco
B.V./Caresco IkB.V.,
IAK
Volmacht
upload
mijn
li st et B.V.,
e nt Aevitae
a tee e B.V.,
e ekeTurien&co.
aa s op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
Assuradeuren.
Multizorg:
PNOcontracten
zorg, VvAA
zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, De
Nee,
ik heb geen
met zorgverzekeraars
Amersfoortse Verzekeringen, DITZO zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland
Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en
Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR
Ziektekosten), Aevitae (ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten
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7. Behandeltarieven
7a.

✔

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

7b.

✔

k e et ta ie e i
i n we site in i n

✔

k e

7c.

7d.

et ta ie

u t

niet e eke e

el etale s e u li ee

k antee
waa en en een ta ie
akti k let op:

k antee

een

i n we site

n s

waa en en ta ie

n s

e e an elta ie en Z ta ie en e entueel n s
in en

s

ink naa we site
w ta ie

et Z ta ie e u li ee

akti k .

et e e an elta ie en

in

in

w e u li ee

akti k

i n we site

in

in

w

w

waa en en n s

Z ta ie en e entueel n s

w

w ta ie i n ie te

waa en en n

http://www.psychologiepraktijk-kerbel.nl

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

waa en en n

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

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: http://www.psychologiepraktijk-kerbel.nl
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:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar website: www.psynip.nl
Ik upload het document met de geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar:

Lex Kranenburg, GZ psycholoog of een van de andere leden van de
intervisiegroep, de naam en telefoonnummers kunt u vinden bij
https://zoetermeergezond.nl/
Contactgegevens vervangend behandelaar:

Lex Kranenburg, gz-psycholoog
Bunuelstrook 13, 2726RX, Zoetermeer
tel.nr. 079-3163647
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
of

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:

http://www.psychologiepraktijk-kerbel.nl
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling
op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

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):

De telefonische aanmelding en de intake gebeurd door mijzelf.
Aanmelding en procedure
Doorgaans vindt via email of telefoon vindt het eerste contact plaats, soms in geval
van spoed gaat dat via uw huisarts. Er worden 1-3 afspraken gemaakt . Mocht er na
of tijdens het eerste gesprek er geen ‘click’ zijn of ik kan u niet helpen dan kunnen
de reeds gemaakte afspraken geannuleerd worden. Tijdens de eerste 1-2
gesprekken, de intake, wordt in brede zin geïnventariseerd wat de klachten zijn en
wat de hulpvraag is. Indien noodzakelijk wordt er nog psychodiagnostisch
onderzoek uitgevoerd.
Op basis van de verkregen informatie wordt met de cliënt een behandelplan
opgesteld en vervolgens vastgelegd in een behandelovereenkomst.
Indien de cliënt toestemming geeft wordt de informatie in het behandelplan verstrekt
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
aan de huisarts.
mijn
praktijk geen
op behandeling
de zorgvraag van
de patiënt
(zoalsofeen
Tussentijds
en passend
aan hetaanbod
einde heeft
van de
wordt
bekeken
deander
doelen zijn
werkterrein
bereikt. of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ook naJahet einde van de behandeling wordt de huisarts bij toestemming
geïnformeerd.
Aan deNee
cliënten wordt, afhankelijk van de eisen van uw verzekeraar, verzocht een
klachtenlijst in te vullen aan het begin en aan het eind van de behandeling in het
kader van effectmeting. U ontvangt daartoe via een email een uitnodiging van
8
Telepsy.
In het geval dat u niet tijdig, uiterlijk 24 uur tevoren, de afspraak heeft geannuleerd
worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht.

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: AAJ Kerbel

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

✔

Omschrijving

9401

0329

9402

9402

9405

9405

9406

9418

Omschrijving

9418

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

Neen
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14. Behandeling

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

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

Omschrijving

✔ 9401

0329

9402

9402

9405

9405

9406

9418

Omschrijving

9418

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: A.A.J. Kerbel

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Kwalificatie

Omschrijving

✔ 9401

0329

9402

9402

9405

9405

9406

9418

9418
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Omschrijving

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

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

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:

per brief, telefoon, of binnen de beveiligde omgeving van Co-acting, het
e-healthprogramma wat wordt gebruikt.
De client wordt op de hoogte gesteld van de geheimhoudingsplicht en de
uitzondering die geldt bij een meldcode.

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

evaluatie, behandelplan, het e-health programma Co-acting en ROM
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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
aanlevering van
gegevens aan e tichting enchmark
(
).
Link naar overeenkomst met e tichting rijgevestig en
van
gegevens aan e tichting enchmark
(
).

men (

Ik u loa een ko ie van e overeenkomst tichting rijgevestig en
aanlevering van
gegevens aan e tichting enchmark
(
.
k aliteitsstatuut.nl

men (

) voor

) voor aanlevering

men (
)o

) voor

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:

Iedere 2-5 weken afhankelijk van de duur van de behandeling en de ernst van de
klachten

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

Vragenlijst CQi-GGZ-VZ-AMB na de behandeling, maar ook tijdens de behandeling
en bij het laatste gesprek.

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

III.

Omgang met patiëntgegevens

\
niet bij de behandeling
betrokken professionals:

16a. Ik vraag om toestemming van de pa

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
Nee
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IV.

Ondertekening

Naam: A.A.J. Kerbel
Plaats: Zoetermeer
Datum: 6-12-2016

✔

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.
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