
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgeves gden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalis sche basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betre  een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informa e
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Floor van Tulder
BIG-registra es: 49919338225
AGB-code persoonlijk: 94100183

Prak jk informa e 1
Naam prak jk zoals bekend bij KVK: Swagerman Psychologie
E-mailadres: info@swagermanpsychologie.nl
KvK nummer: 64942538
Website: h p://www.swagermanpsychologie.nl
AGB-code prak jk: 94062696

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgpresta emodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialis sche ggz wordt jdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blij  uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één op e te worden aangevinkt. Meerdere op es zijn mogelijk.
de generalis sche basis-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één op e te worden aangevinkt. Meerdere op es zijn mogelijk.
Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Pa ënten/cliënten kunnen met de volgende problema ek in de prak jk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de prak jk en hoe uw
pa ënten/cliëntenpopula e eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problema ek/doelgroep richt de
prak jk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Problema ek:
Klachten van somberheid
Paniek- en angstklachten
Fobieën
Dwangklachten
Sociale angstklachten
Werk gerelateerde klachten
Klachten ontstaan als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (PTSS)
Nega ef zel eeld
Overma g piekeren

3b. Pa ënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn prak jk terecht:



Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een soma sche aandoening
Slaapstoornissen

4. Samenstelling van de prak jk
Aan de prak jk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Floor van Tulder
BIG-registra enummer: 49919338225

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Floor van Tulder
BIG-registra enummer: 49919338225

5. Professioneel (mul disciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (mul disciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenprak jk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (mul disciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registra e(s)):
Ruben Swagerman
Maaike van Dorsten
Niek Geerdink
Arjan van den Nagel
Renee Feijen

5c. Ik maak in de volgende situa es gebruik van dat professionele (mul disciplinaire) netwerk,
tenzij de pa ënt/cliënt daarvoor geen toestemming gee :
- Verwijzingen gaan a ankelijk van de zorgvraag eerst naar de POH GGZ of als er sprake is van een
DSM-5 code naar de eerstelijnspsycholoog voor de generalis sche basis GGZ.
Terugverwijzingen naar de huisarts vinden plaats wanneer blijkt dat cliënten bij de psycholoog toch
te licht zijn bevonden en geen DSM-5 code blijkt of wanneer de ernst te groot is en de cliënt naar de
specialis sche GGZ moet worden verwezen.
- De communica e met de huisarts is kort. Wanneer er bijzonderheden zijn in de begeleiding van de
POH GGZ met betrekking tot een cliënt of de behandeling bij de psycholoog van een cliënt, zal er op
korte termijn afstemming zijn met de betreffende huisarts over de cliënt. De afronding van de
behandeling bij de psycholoog vindt plaats via zorgmail.

5d. Pa ënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenprak jk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
- Uiteraard hee  de behandelaar nauw contact met de pa ënt en de huisarts en zal er, wanneer
nodig, al een vooraanmelding bij de crisisdienst gedaan zijn. Mocht er acute situa es zijn, kan de
pa ënt terecht bij de huisarts of crisisdienst.

5e. Hee  u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Nee, omdat: over het algemeen zijn de afspraken zo goed en lijnen zo kort met de
huisarts

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:



Ruben Swagerman
Maaike van Dorsten
Niek Geerdink
Arjan van den Nagel
Renee Feijen

5g. Het lerend netwerk gee  op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
1 keer per 6 weken intervisie (reflec e op eigen handelen aan de hand van bespreking, reflec e op
basis van beschikbare data over uw prak jkvoering, kwaliteitsstandaarden)
4 keer per jaar innova ef overleg
Aangesloten bij KIBG, volgen bijeenkomsten.

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

Gee  u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: h ps://swagermanpsychologie.nl/vergoedingen/

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de prak jk.
Ik heb het tarief voor zel etalers gepubliceerd op mijn website of in de prak jk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de prak jk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
h ps://swagermanpsychologie.nl/vergoedingen/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistra e, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registra e-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
h ps://swagermanpsychologie.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn pa ënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunc onaris):
Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl
Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier:
h ps://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Klachtenformulier-NIP-regeling-blanco-1.docx

Ik upload het document met de klachtenregeling op:
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakan e en calamiteiten

10a. Pa ënten/cliënten kunnen jdens mijn afwezigheid gedurende vakan e en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Ruben Swagerman

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



II. Het behandelproces - het traject dat de pa ënt in mijn prak jk
doorloopt
11. Wach jd voor intake en behandeling
Pa ënten/cliënten vinden informa e over wach jden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wach jden voor intake en behandeling: h ps://swagermanpsychologie.nl/wach jden/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de prak jk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communica e met de pa ënt/cliënt):
Vaak via zorgdomein, telefoon of email. Aanmelding loopt verder via de website.
Alle communica e verloopt via mijzelf, er wordt telefonisch of per mail contact opgenomen voor
het maken van een intakegesprek

12b. Ik verwijs de pa ënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de prak jk
geen passend aanbod hee  op de zorgvraag van de pa ënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De pa ënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is jdens de
behandeling (naam en func e van de betreffende persoon zijn bekend bij de pa ënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschri  of samenva ng van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de pa ënt/cliënt daarvoor geen toestemming gee :
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communica e met de pa ënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de pa ënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Toestemmingsformulieren
Behandelplan
Evalua es
Vragenlijsten

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de prak jk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evalua e, vragenlijsten, ROM):
In de behandeling wordt een begin en eindme ng met de SQ48 gedaan en tevens is er als afslui ng
van de behandeling een evalua e, de CQI ambulant, die ingevuld wordt. Uiteraard is er in de
behandeling regelma g oog voor de voortgang en zal aan de hand van de opgestelde doelen in het
behandelplan een evalua e plaatsvinden

13e. Ik reflecteer periodiek en jdig met de pa ënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelma gheid en effec viteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Standaard: Halverwege behandeling en aan het einde. Iedere sessie indien nodig.
Instrument o.a. ROM SQ48 en mondeling

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn pa ënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):



+/- halverwege en aan het eind. Maar soms ook iedere sessie in evalua e gesprek.
Instrument CQI-A aan het einde, verder mondeling.

14. Afslui ng/nazorg

14a. Ik bespreek met de pa ënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de pa ënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. 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 pa ënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met pa entgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de pa ënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situa es 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

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de pa ënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Floor van Tulder
Plaats: Nijkerkerveen
Datum: 26-02-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de we elijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja


