
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Mw. Drs. C. Duinmeijer-Mathijssen
BIG-registraties: 19910578625
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog
Basisopleiding: psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94013486

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Aalsterveld Psychologen
E-mailadres: aalsterveld.psychologen@gmail.com
KvK nummer: 70265445
Website: www.aalsterveldpsychologen.nl
AGB-code praktijk: 94063707

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

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

Aanbod volwassenen
• Angstklachten en paniekgevoelens
• Specifieke fobie, bijvoorbeeld rijangst of angst voor de tandarts
• Depressie of gevoelens van somberheid
• Moeite met het verwerken van traumatische of nare ervaringen
• Vastlopen in werk of relaties
• Gevoelens van overspannenheid
• Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
• Problemen in het omgaan met pijn, vermoeidheid of ziekte
• Onbegrepen lichamelijke klachten (zie ook 'Van Klacht naar Kracht')
• Eetproblemen en overgewicht of ontevredenheid over uw lichaam (zie ook `Obesitas de baas!`)
• Problemen rondom zwangerschap en bevalling (zie ook `de Zwangere Centraal`)
• Relatieproblemen
• Faalangst en studiestress
• Diagnostisch onderzoek

Aanbod kinderen:
• pesten of gepest worden
• agressief, brutaal en opstandig gedrag
• omgaan met echtscheiding
• zelfbeeldproblemen (ik ben dik, ik ben lelijk, ik ben dom)
• faalangst
• sociale angst en verlegenheid



• fobieën en andere angstklachten
• emotionele geremdheid
• omgaan met hoogbegaafdheid
• traumatische ervaringen (ziekte, dood, ongeluk)
• liegen en stelen
• omgaan met AD(H)D
• omgaan met autisme
• omgaan met hooggevoeligheid
• omgaan met psychiatrische problematiek van ouders, broertjes of zusjes
• problemen met eten
• problemen met slapen
• gewichtsproblemen
• Diagnostisch onderzoek

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

Medewerker 1
Naam: Marieke Gransbergen
BIG-registratienummer: 19065267625

Medewerker 2
Naam: Christel Duinmeijer
BIG-registratienummer: 19910578625

Medewerker 3
Naam: Frank Blaauw
BIG-registratienummer: 19916551925

Medewerker 4
Naam: Debby Reintjes
BIG-registratienummer: 19065267625

Medewerker 5
Naam: Leone Janssen
BIG-registratienummer: 29915192725

Medewerker 6
Naam: Tom Hollander
BIG-registratienummer: 59915398225

Medewerker 7
Naam: Richard Smit
BIG-registratienummer: 49909533916

Medewerker 8
Naam: Richard Smit
BIG-registratienummer: 29909533925

Medewerker 9
Naam: Maarten van Wijk
BIG-registratienummer: 19037797901

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:



Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Zorggroep(en)
Anders: fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, GGD, regionale netwerken en ketenpartners

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
-Beuningen, Groesbeek, Nijmegen: Topzorg ketenpartners; huisartsen, VGJ-GGZ, Psyzorg, gemeente
Beuningen, Hagro Beuningen, POH functionarissen, fysiotherapie Groesbeek

-Geldermalsen, Culemborg: ketenpartners eerstelijnscentrum de Pluk, FYSIOteam ART, sociaal
wijkteam Culemborg

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Aanbod multidisciplinaire behandeling, consultatie, medicatievragen, aanbod goede ketenzorg

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Aalsterveld Psychologen heeft een reguliere avondopenstelling. ’s Nachts, in het weekend en bij
crises kan contact worden opgenomen met de huisartsenpraktijk/post

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: via Psyzorg zijn hierover afspraken gemaakt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.aalsterveldpsychologen.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-
show tarief: www.aalsterveldpsychologen.nl Het tarief voor no show -als de patiënt de sessie niet
tijdig heeft afgezegd- bedraagt € 50. Het tarief voor no show -als de patiënt de sessie niet heeft
afgezegd en niet verschijnt zonder bericht- bedraagt € 100.

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
Anders:
Link naar website:



https://www.bigregister.nl/registratie/zorgverleners/gezondheidszorgpsycholoog.aspxhttps://skjeugd.nl/registratie/reglementen/registratiereglement

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
www.aalsterveldpsychologen.nl

Link naar website:
www.LVVP.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP

Link naar website:
www.LVVP.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
atiënten kunnen tijdens afwezigheid van hun behandelaar gedurende vakantie en ziekte terecht bij
een collega behandelaar van de praktijk.

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

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
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: www.aalsterveldpsychologen.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 aanmeldprocedure bij Aalsterveld Psychologen als volgt geregeld: u kunt zich aanmelden op
werkdagen tussen 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur via telefoonnummer 024-6754453. U wordt dan te
woord gestaan door het secretariaat, de behandelsecretaresses zullen samen met u een afspraak
voor een intake, en afspraken voor vervolggesprekken inplannen.
Ook kunt u online aanmelden via de website: www.aalsterveldpsychologen.nl

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

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



Naam: De diagnose voor de behandeling wordt gesteld door een BIG-geregistreerde professional.
Indien de diagnosticus een (nog) niet BIG geregistreerde psycholoog is wordt diagnostisch onderzoek
onder supervisie van een GZ-psycholoog gedaan.

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Evt. kan een diagnostisch onderzoek onder supervisie worden uitgevoerd door een psycholoog.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Het behandelplan wordt bij Aalsterveld Psychologen in samenspraak met de patiënt opgesteld
door een BIG-geregistreerde professional. Indien de behandelaar een (nog) niet BIG geregistreerde
psycholoog is wordt het behandelplan onder supervisie van een GZ-psycholoog opgesteld.

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: de behandelend (GZ-)
psycholoog.

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

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

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

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:



Na de intake wordt de huisartsenbrief samen met de patiënt besproken. Hierin staan de
beschrijvende diagnose en het voorlopige behandelplan beschreven. Met de patiënt wordt tevens
besproken hoe lang de behandeling ongeveer zal duren (pakket kort, middel of lang).
Binnen de SGGZ wordt na de intakeprocedure en een MDO een adviesgesprek over de voortzetting
van de behandeling gevoerd met de patiënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling bij Aalsterveld Psychologen is als volgt geregeld: bij aanmelding
vult de patiënt een vragenlijst in (ROM). Deze kan kort worden besproken. Na intake wordt het
behandelplan besproken, dit wordt elke 3 tot 5 sessies kort geëvalueerd, tenzij hierover met de
patiënt andere afspraken zijn gemaakt. Na afloop van de behandeling wordt de patiënt gevraagd
opnieuw de vragenlijst in te vullen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-
gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Aalsterveld Psychologen heeft overeenkomst met
SVR voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG)

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:
BGGZ: Elke 3-5 sessies wordt geëvalueerd.
SGGZ: Na intake wordt ene behandelplan besproken met de patiënt. Daarna wordt periodiek in het
MDO én met de cliënt geëvalueerd.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
De tevredenheid van patiënten wordt op de volgende manier gemeten: na afloop krijgt de patiënt de
vraag een evaluatie in te vullen via survey monkey

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

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja

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

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

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



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

III. Ondertekening
Naam: Mw. Drs. C. Duinmeijer-Mathijsen
Plaats: Beuningen
Datum: 13-03-2019

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:
Ja
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