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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 Zorgverzekerings-wet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een
goed-gekeurd kwaliteitsstatuut.
Algemene informatie
Gegevens ggz-aanbieder:
Naam regiebehandelaar: Sabrina Theijn BIG-registraties: 39913536525 Basisopleiding: gz-opleiding en orthopedagooggeneralist AGB-code persoonlijk: 94012457
Praktijk informatie:
Naam praktijk: Praktijk Pluspunt
E-mailadres: info@praktijkpluspunt.nl
KvK nummer: 54569346
Website: www.praktijkpluspunt.nl
AGB-code praktijk: 94060623
Werkzaam in: de generalistische basis-ggz.
Aandachtsgebieden:
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten,
behandelvorm): Leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, ODD, etc.), sociaal-emotionele problemen,
hoogbegaafdheid, angststoornissen, depressie, onverklaarbare lichamelijke klachten, concentratieproblemen, psychosociale problemen, etc.
Samenstelling van de praktijk:
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
Naam: S. Theijn BIG-registratienummer: 39913536525 Professioneel netwerk.
Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en psychotherapeuten ggz-instellingen Zorggroep(en) Anders: Kinderpsychiaters, kinderartsen, JGT's. Ik werk in mijn
professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:
M. van Velzen 19032829601
A. Ligeon 39913536525
R. van Ommen 49041688701.
Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Consultatie, medicatie, diagnostiek en behandeling.
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste
hulp, ggz-crisisdienst): Al onze patiënten krijgen ons mobiel nummer waarop wij ook buiten kantooruren en in vakanties
bereikbaar zijn. Tevens kunnen zij ons via email bereiken. Indien er acute levensbedreigende crises zijn, dan weten onze
patiënten dat zij dan via de huisarts eventueel de crisis dienst in kunnen schakelen.
Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat er weinig tot geen crisis voorkomen.
Ik heb contracten met diverse zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg.
De lijst met de gecontracteerde verzekeraars is te vinden op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

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.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden op:
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Kwaliteitswaarborg:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging:
Intervisie Visitatie Bij- en nascholing.
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden.
De beroepscode van mijn beroepsvereniging www.psynip.nl / www.lvvp.nl
Klachten- en geschillenregeling:
Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij behandelaar. Of op de website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij NIP en LVVP
Regeling bij vakantie en calamiteiten:
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij S.B. van de Hell.
Ik heb de overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Wachttijd voor intake en behandeling:
Patiënten kunnen informatie over wachttijden voor intake en behandeling telefonisch opvragen.
Aanmelding en intake:
De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld. Mensen kunnen zich zowel telefonisch als via onze website
aanmelden. Er wordt een afspraak voor intake gepland, meestal binnen twee weken (afhankelijk van de mogelijkheden in de
agenda van zowel patiënt als behandelaar). Wij kennen geen wachttijd tussen intake en behandeling.
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):
Diagnostiek:
De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door S. Theijn Generalistische basis ggz: Kwalificatie
Omschrijving 9406 gz-psycholoog.
Eventueel, indien nodig collegiaal overleg of interventie na goedkeuring van ouders.
Behandeling:
Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door S. Theijn Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog.
Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is S. Theijn Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog.
De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.
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.
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: Ik stel dingen op schrift voor de patiënt, indien hij dit wil en overeenstemming is met mijn
beroepsrichtlijnen.
De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Ik bespreek het behandelplan en bespreek regelmatig hoe de voortgang is in de ogen van de Patiënt. Daarnaast gebruik ik
de ROM indien nodig.
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Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden
ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
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: Bij start, na ongeveer 5 behandelingen en bij einde behandeling.
Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Bij evaluatie en eindgesprek.
Afsluiting/nazorg. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke
vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen
bezwaar maakt.
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.
Omgang met patiëntgegevens:
Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals. 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.
Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.
Ondertekening:
Naam: S. Theijn
Plaats: Warmond
Datum: 18-02-2019

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.
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