
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsstatuut 2021 >  

 
Het kwaliteitsstatuut ondersteunt de patiënt/cliënt bij het vinden van informatie wanneer hij zich tot 

een zorgverlener in de curatieve ggz wendt en waaraan hij het vertrouwen kan ontlenen in goede 
handen te zijn. Het gaat hierbij om de informatie die hij nodig heeft om te kunnen beoordelen of hij 

passende en goede zorg krijgt en of hij zelf hierin de regie kan houden of nemen.  

Het kwaliteitsstatuut fungeert daarmee voor de patiënt/cliënt als een gids om een weloverwogen 
keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met 

betrekking tot het individuele behandelproces (the patients journey). 
De patiënt/cliënt gaat bij elk behandelingsproces vijf fases door: 1) Voortraject bij verwijzer 2) 

Aanmelding/intake 3) Diagnostiek 4) Behandeling 5) Afsluiting en nazorg   

 
Algemene informatie 

Psychologen Praktijk Dooijeweerd – (voorheen Kinder& Jeugdpraktijk, Kinderjeugd.nl) 
Adres: 

Dorpstraat 28 

6923 AE Groessen 
 

KERN: BVD tot Medlerstraat 3 
6922 AS Duiven 

0316 844644 
 

REINHART: Spoorallee 26 

6921 HK te Duiven  
 

www.praktijkdooijeweerd.nl 
info@praktijkdooijeweerd.nl 

Klinisch Psycholoog  BIG 69055231525 

kinder & jeugdpsycholoog  NIP 00093433 
registerpsycholoog   NIP 9400 3433 

orthopedagoog generalist  NVO  4481 
EMDR practitioner.   31681  

NTVP lid (psychotrauma therapeut) 1001-305 
 

AGB code persoonlijk 9400  3959  

ABG code praktijk 9400 3433 
 

KVK  6566 9525 
 

 

 
 

 

http://www.praktijkdooijeweerd.nl/
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Lidmaatschap  

NIP  Nederlands Instituut voor Psychologen 
NVO  Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen 

EMDR  lid Eye Movement Descensitisation en Reprocessing 
NtVP  Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 

 

Werkzaam in  
Basis GGZ & SGGZ (alleen voor Kind- en Jeugd)  

 
Aandachtsgebieden 

Diagnostiek en behandeling bij lichte tot milde klachten, bij zowel kinderen, jongeren en volwassenen. 
De volgende therapieën worden aangeboden.  

 

Gedragstherapie 
Gedragstherapie richt zich op het aanpakken van concrete klachten. Samen bepalen we de richting 

van de behandeling en hoe we daar aan gaan werken. We kijken welk gedrag en welke gevoelens er 
zijn en hoe we dit middels oefeningen in de behandeling en thuis kunnen aanpakken.  

Gedragstherapie helpt goed bij kinderen en volwassenen. Als cliënt heb je snel het gevoel dingen te 

kunnen aanpakken die ook echt helpen. Met rollenspellen, oefeningen en oefeningen voor thuis kun je 
meteen aan de slag. Ook voor kinderen worden de oefeningen aangeboden voor iedere leeftijdsfase. 

Spreekt deze vorm van behandeling je aan? Vraag bij ons wat de mogelijkheden zijn.  
 

Cognitieve Gedragstherapie 
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens 

negatieve gevoelens  geeft en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' 

waardoor hij de dingen ziet. Deze vorm van therapie zorgt ervoor dat je de negatieve gedachtes gaat 
(h)erkennen en ze langzaam aan kunt ombouwen naar meer positieve gedachten. Door de positieve 

gedachte verandert ook het gedrag; en dat is wat we willen! 
CGT is een veel gebruikte behandelvorm. Samen met de behandelaar kijk je hoe deze gedachtes en 

denkfouten zijn ontstaan en hoe je ze kunt veranderen. Tijdens de sessies worden er oefeningen 

gedaan, die thuis ook geoefend kunnen worden.  
 

Oplossingsgerichte Therapie 
Deze vorm richt zich op hetgeen je zelf graag wil bereiken. De oplossingsgerichte therapie gaat er 

vanuit, dat je het zelf als cliënt goed weet, mits er de juiste vragen worden gesteld en opdrachten 

worden gedaan. Wat wil je bereiken? En hoe zie je dat voor je?  
De behandelaar maakt gebruik van oplossingsgerichte vragen, uitzonderingen en schaalvragen. Een 

vorm kan zijn ook de ‘wondervraag’. 
Voor kinderen- en jongeren zijn er speciale werkvormen, als ‘Kids Skills’ en ‘Mission Possible” 

De cliënt bepaalt heel erg de succes van de behandeling. De behandelaar helpt goed om de krachten 
en sterke kanten te ontdekken en deze naar boven te halen.   

 

Systeemtherapie  
Systeemtherapie is een vorm van behandeling, waarbij de client gezien wordt als onderdeel van een 

systeem. Het system kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Een systeem staat 
voor verschillende vormen van relaties: partner relaties, een gezin, alles wat een belangrijk onderdeel 

is van de omgeving- leefwereld van het kind of de volwassene.  

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de client met en 
het systeem.  

Als we systeemtherapie doen, betekent dit dat er vaak meerdere mensen tegelijk worden uitgenodigd, 
om zo samen aan de hulpvraag en de oplossingen te gaan werken.  

 
 

 

 
 

 
 



 

EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor 
mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen en of nare 

gebeurtenissen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een 
geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling 

van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed 

hebben kan de methode gebruikt worden. 
De behandelaar zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, 

gedachten en gevoelens. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en 
beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De 

cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende 
verandering, waarna er een nieuwe set volgt. 

EMDR is een zeer mooie therapie, die goed werkt bij nare gebeurtenissen.  

Informeer bij ons, indien u denkt dat EMDR wat voor u is.  
 

BEPP 
De behandelvorm BEPP staat voor Beknopte Eklectische Psychotherapie voor PTSS> Deze 

psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder 

richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische – nare 
gebeurtenis.  

 
De behandeling bestaat uit 16 sessies. Bij voorkeur vindt iedere week één sessie plaats.  

Iedere sessie in deze behandeling heeft een specifiek doel.  
Samen met de behandelaar loopt u deze sessies door. Soms is er per onderdeel echter meer of 

minder tijd nodig. Het is dus een richtlijn en geen voorschrift.  

BEPP is een zeer mooie, bijzondere- en helpende vorm van therapie. 
BEPP wordt ook speciaal toegepast bij mensen die bij de politie werken. 

Denkt u dat BEPP iets voor u is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.  
 

SOVA: Sociale vaardigheidstraining 

Soms lukt het niet om op de juiste manier contact te maken met andere kinderen. Je stoot tegen ze 
aan of roept heel hard hun naam. Andere kinderen vinden het juist moeilijk om een klasgenoot aan te 

spreken. Misschien is de sociale vaardigheidstraining dan iets voor jou! 
In onze praktijk geven we verschillende vormen van trainingen voor verschillende leeftijden. Het doel 

is dat uw kind deel uit maakt van een groep en samen in de groep nieuwe vaardigheden leert. De 

kinderen vinden het vaak erg leuk om te merken, dat andere kinderen dezelfde klachten hebben. 
Samen aan iets werken is vaak heel leuk. 

In de training leert uw kind nieuwe sociale vaardigheden, daardoor krijgt het meer zelfvertrouwen en 
ontwikkelt het meer sociaal competent gedrag. Daardoor worden de kinderen vaardiger in het 

omgaan met leeftijdgenoten en anderen in hun omgeving.  
Tijdens een training zit er ook altijd een oudersessie bij en we sluiten de training gezamenlijk af. 

Denkt u dat een SOVA-training iets voor uw kind is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.  

 
 

Sociale trainingen, speciaal voor ASS 
Bij kinderen met ASS zijn de sociale vaardigheden vaak minder goed ontwikkeld, dan bij hun 

leeftijdsgenoten. Dit is helemaal niet erg. Ondanks hun ASS kunnen zij ook zeker baat hebben bij een 

training. 
Bij ons in de praktijk geven we speciale training voor deze groep kinderen. Vaak hebben wij 

onvoldoende profijt bij een reguliere training. De werkvormen zijn in deze training juist EXTRA goed 
ingericht voor deze groep. 

Denkt u dat het voor uw kind goed is om deze speciale training te volgen. Informeer bij ons naar de 
mogelijkheden.  

 

 
 

 
 



 

Weerbaarheidstrainingen 

Soms kan het zo zijn dat je niet goed weet hoe je moet reageren als iemand iets aan je vraagt. Het 
kan ook zo zijn dat andere kinderen je pesten. Hoe leg je contact met klasgenoten of kinderen uit de 

buurt? 
Ouders die hun kinderen aanmelden voor een weerbaarheidstraining, hebben kinderen die 

moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samen spelen met andere kinderen. Het kunnen 

kinderen zijn die aan de kant staan, weinig initiatief nemen en niet weerbaar zijn. Het kunnen ook 
ongeremde kinderen zijn, kinderen die veel ruzie maken, zichzelf overschreeuwen en andere kinderen 

pesten. 
Is een weerbaarheidstraining iets voor uw kind. Informeer bij ons naar de mogelijkheden?  

 
 

Agressie-regulatie therapie 

De meeste kinderen geven volwassenen wel eens een grote mond. Ook andere kinderen vertonen 
pestgedrag en maken ruzie. Als kinderen zich echter voortdurend thuis- en op school verzetten, dan is 

er reden tot zorg. Een training waarin je samen met andere kinderen leert hoe je minder boos en 
opstandig kan zijn, is dan een goede vorm van behandeling. 

Voor volwassenen geldt het zelfde. Volwassenen weten wel dat boos worden en ruzie maken niet de 

juiste oplossing is, maar vaak lukt het hen niet om dit op het juiste moment toe te passen. 
Heeft u last van dergelijke klachten, vraag dan naar de mogelijkheden van ART (Agressie Regulatie 

Therapie) 
 

Faalangst-trainingen 
Faalangst is een vervelende angst die je leven gemakkelijk kan beinvloeden. Piekeren, zenuwen, 

negatieve gedachten en je niet op je gemakt voelen zijn allemaal nare gevolgen van deze angst. Veel 

kinderen en volwassenen hebben hier last van en dat is jammer! Want stel je eens voor hoe mooi het 
leven kan zijn door dankzij een faalangsttraining! Faalangst overwin je niet door er met iemand over 

te praten en oefeningen te doen die je helpen je faalangst te overwinnen. Herken jij jezelf, of je kind 
in deze klachten en is een training iets voor jou? Informeer nu bij ons naar de mogelijkheden. 

 

 
ZKM Zelfonderzoek 

Het zelfonderzoek is een fantastische methode  voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder mens 
is uniek in wie hij is en weet daarom ook zelf het beste wat en waarom hij iets doet. In de ZKM gaan 

we ervan uit dat dit tot uitdrukking komt in het verhaal dat een persoon over zichzelf en zijn wereld 

vertelt. De methode gaat ervan uit dat elk mens expert is in zijn eigen leven. 
De ZKM-methode is geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Een voordeel van een  

ZKM-onderzoek is dat het in een relatief kort tijdbestek een genuanceerd beeld oplevert waar je 
concreet mee aan de slag kunt. 

Een zelfonderzoek start meestal met een kennismakingsgesprek, waarbij wordt gekeken of het een 
geschikte methode is voor het kind/de jongere/volwassene. Daarna volgt een interview. Vervolgens 

gaan we werken aan een boek, met daarin zinnen die gaan over belangrijke gebeurtenissen voor jou. 

Dit gebeurt aan de hand van plaatjes, tekeningen, foto’s ….. 
Zo ontstaat een boekwerk (Mijn Verhaal) over belangrijke gebeurtenissen en de daarbij behorende 

gevoelens. Het boekwerk is de aanzet tot het samen opstellen van leerdoelen 
 

Mindfullness 

Mindfullness is er voor alle leeftijden. In een training of individuele behandeling leer je om aandacht 
te schenken aan dat wat er op dit moment is. Zodoende word je je  bewust van alles wat zich op dit 

moment voordoet. Dat  kunnen allerlei dingen zijn. In de mindfullness is je adem en het volgen van je 
adem een belangrijk middel om in het NU te zijn en in het NU te blijven.  

In de sessies doen we hier verschillende werkvormen en oefeningen mee. Dit zijn opdrachten gericht 
en aangepast op iedere leeftijd en opdrachten die je ook makkelijk thuis kunt oefenen.  

Denk jij dat Mindfullness wat voor jou of je kind is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

 
 

 
 



 

Collega Registraties Specialisatie 

drs Gerke Dooijeweerd 
ma-di, donderdag en vrijdag 
maandag: reinhart - Kern 
 
info@praktijkdooijeweerd.nl 

GZ- psycholoog 
In opleiding tot Klinisch Psycholoog 
KJ-Psycholoog NIP 
Register Psycholoog NIP 
Orthopedagoog NVO 
Psychotrauma-therapeut NtVP 
EMDR Practitioner 
CGT 
Supervisor NIP – NVO  
 
 
 
 

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 
Trauma 
Preverbaal trauma 
Complexe systematiek 
Hechtingsproblemen 
Basis volwassenen 

Willemijn Spruijt, MSc. 
GZ psycholoog i.o 
Maandag in de even weken 
Dinsdag, woensdag, vrijdag 
 
spruijt@praktijkdooijeweerd.nl 
 

AGB 94102437 

Orthopedagoog NVO, GZ-psycholoog in 
opleiding 
CGT Basis 
Basis EMDR 
Eerste 30 uur systeem  
 

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 
Angstproblematiek 
Adolescenten  
Weerbaarheidstrainer 
Systeemcasuistiek  
Basis volwassenen 

Charlotte Cuijpers, Msc 
Di tm. Vrijdag.  
 
cuijpers@praktijkdooijeweerd.nl 

SKJ  130001116 
AGB 94106912 

 

Ontwikkelingspsycholoog 
CGT 
Emdr Basis  
Basis Systeem 

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 
Trauma 
Preverbaal trauma 
Gedragsproblemen  

Systeemcasuïstiek 
Adhd-oudertraining 
Basis volwassenen 
 

Ankie Broeks 
Di tm vrijdag 
 
broeks@praktijkdooijeweerd.nl 

AGB: 94105560 
SKJ: 100010098 

NVO: 16784 

Orthopedagoog NVO 
Basis systeem (60 uur) 
CGT Basis (100 uur) 
ACT Basis  
Addiction counseling 1 
 

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 
Gedragsproblemen  
Systeemcasuïstiek 
ACT 
Basis volwassenen 
Adhd-oudertraining 
 

Leonie Sijtsma 
Di tm vrijdag 

 

Sijtsma@praktijkdooijeweerd.nl 
SKJ: 120012246 

 

Orthopedagoog NVO 
Basis CGT  

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 

Leerproblemen  
Basis volwassenen  

Shiffrah Schijvens 
Di tm vrijdag 
 

Schijvens@praktijkdooijeweerd.nl 
 

Psycholoog NIP 
Basis CGT  

Diagnostiek kind & jeugd 
Behandeling kind & jeugd 
Basis volwassenen  
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Professioneel Netwerk 

Wij maken gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken)  

o Huisartsenpraktijk(en)  

o Collegapsychologen en -psychotherapeuten  

o Verpleegkundig specialisten  

o GGZ-instellingen  

o Zorggroep(en)  

o Anders: Psychiater.  
 
Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met: [ 
Dr JC Hees, klinisch psycholoog 
Dr K Schaeffer Klinisch psycholoog 
Drs U Koster Psychoterapeut en Gz pscyholoog 
Drs R Hees, psychiater.  
Drs R. Bessems, Klinisch Psycholoog 
Mevr. A. Schrieken, systeemtherapeut 
 
  
- Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor 

geen toestemming geeft.  
- medicatie 

- advies en consultatie 
- doorverwijzing SGGZ 

- collegiale consultatie en intervisie.  

 
- Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:  huisartsenpraktijk/post, 

spoedeisende eerste hulp 
 

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

o Ja, incidenteel op cliënt niveau. Indien dat het geval is contacten wij de GGZ crisisdienst in Zevenaar 

en vragen indien nodig om blij client op bezoek te gaan. Wij overleggen tevens met de dienstdoende 

huisarts om gerichte afspraken t.b.v. functioneren client te maken.   

 

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

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

o Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:   

Overzicht zorgverzekeraars 2016 

 

CZ Ohra, CZ en Delta Loyd 

Multizorg ONVZ, VVA, PNO-zorg, De Amersfoortse, Beter dichtbij, Ditzo, 

Salland, Holland Zorg, Energiek, Salland Zorg Direct, Zorg & 

Zekerheid, Aevitae ASR, IAK volmacht BV, Caresco 

Menzis Anderzorg, Azivo 

Zilveren Kruis- Achmea Prolife. OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, 

Nedasco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien en Co 

VGZ Univé – SZKV (Krijgsmacht), Zekur, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, 

IZA Cura, Bewuzt, Plus, IAK vezekeringen, Caresco, turien en 

co, Aevitae, VPZ, Turien/IZA Cura, IZZ, IZA, UMC, Aevitae de 
Goudse 

 

 
 

 
 

 



 

7. Behandeltarieven  

o Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk  
Consulten zijn € 95.00 per sessie (NZA – tarief), of het door uw verzekering in rekening gebrachte 
tarief.  
 
o Ik hanteer voor niet-verzekerde zorg het volgende tarief overig product, vastgesteld door de NZa, 

het ozp-tarief:  

€ 95.00 per consult.  
o Ik hanteer voor zelfbetalers het volgende tarief:  

€ 95.00  
 

o Ik hanteer de volgende voorwaarden voor no-show:  
€ 95.00 per consult (of geen kosten, indien er daadwerkelijk spraak is van een nood- of crisissituatie.  
 

 
8. Kwaliteitswaarborg  

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

o Intervisie  

o Bij- en nascholing  

o Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden  

o De beroepscode  

 

 

9. Klachten en geschillen regeling  
Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij onze praktijk. 

de klachtenregeling is hier te vinden: www.praktijkdooijeweerd.nl   
 

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: dr JC Hees 
Geen toets in verband met verplichting vanaf 1 jan 2017  

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten  
o Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:  
Praktijk Hees- Stauthamer, dr JC Hees 
Drs. R. Bessems 
Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of 

andere calamiteiten:   
 

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 de  
www.praktijkdooijeweerd.nl  

en kunnen deze telefonisch opvragen.  
 

 
12. Aanmelding en intake  

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld ( 

• Aanmelding via website (email) of telefonisch 

• Telefoon wordt altijd opgenomen door een van de medewerkers of de secretaresse 

(bereikbaar tussen 08.00-18.00)  

• Na aanmelding wordt client terug gebeld en wordt er een afspraak gemaakt voor intake 

• Client krijgt te horen waar hij moet zijn, bij wie en welke bescheiden hij moet mee nemen.  
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, telefonisch of via 
een korte  terug rapportage.  

- een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid 

http://www.praktijkdooijeweerd.nl/
http://www.praktijkdooijeweerd.nl/


 

 

13. Diagnostiek  
De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: drs Gerke Dooijeweerd 

Gz psycholoog, geregistreerd als Specialist. Code 9406  
 

 

14. Behandeling  
Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door behandelaar, 

onder regie van Gz psycholoog.  
Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ  

Kwalificatie Omschrijving  
9406 GZ-psycholoog, geregistreerd als Specialist.   
  
Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: [naam]  
De eigen behandelaar, onder regie van Gz psycholoog.  

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ  
Kwalificatie Omschrijving  
9406 GZ-psycholoog  
 
 

De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling. 
De eigen behandelaar, onder regie van Gz psycholoog.  

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ  
Kwalificatie Omschrijving  
9406 GZ-psycholoog  
 
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:  
 

o 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: 
Plan bespreken in bij zijn van partner, of andere belanghebbende 

Mee geven van plan met advies om dit met anderen te bespreken 
Telefonisch contact 

Contact per email 

Skype contact.   
 

o De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: 
screening, voortgangsbespreking, bespreken behandelplan, evaluatie, terugvalpreventieplan, 

vragenlijsten, ROM   
 

o kopie van de overeenkomst met de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor aanlevering van ROM-

gegevens  
 

o 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: 4-6 
maanden.  
 
o Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier 

iedere sessie terugkoppelen van de sessie en vragen om feedback 
bij afsluiting behandeling invullen van klanttevredenheidsformulier.  

 
15. Afsluiting/nazorg  

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de 

mogelijke vervolgstappen: ja  
o De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen 

bezwaar maakt: ja  



 

o 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  
 
 

III. Omgang met patiëntgegevens  

o Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals: [ja  
 
o 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  
 
o Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 

zorgverzekeraar/DIS: ja  
 

 

 
IV. Ondertekening  

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 [aanvink 
mogelijkheid]  
 

 

Drs Gerke Dooijeweerd 
Groessen, Mei 2021  


