schuingedrukt

Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam
praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres,
telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, BIG-registraties, een praktijk AGB-code en een
persoonlijke AGB-code.

psychologenpraktijk Maes
I.M.J. (Iris) Maes
Dorpstraat 64
6122 CC Buchten
06 – 33046214
iris@ppdemijnstreek.nl
65912918
www.ppdemijnstreek.nl
09920689825
GZ-psycholoog
Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health
94062557
94101736

Uitleg toetsing vraag 2: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie.
Meerdere opties zijn mogelijk.

Uitleg toetsing vraag 3: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving

stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, seksuele
stoornissen en genderidentiteitsstoornissen, verwerking/rouw, PTSS (EMDR),
psychosomatische klachten, relatieproblematiek, overbelasting/burn-out, problemen
met het zelfbeeld.
CGT en EMDR zijn hoofdzakelijk de gekozen behandelmethodieken. Aangevuld met
mindfulness en ACT. Afhankelijk van de hulpvraag en diagnostiek wordt gezocht naar
evidence based behandelvormen/behandelaanbod.

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van minimaal één ingevulde
naam en minimaal één BIG registratie van regiebehandelaar.

mw. drs. I.M.J. (Iris) Maes, GZ-Psycholoog BIG 09920689825
Ik treed voor verwijzers en cliënten naar buiten onder de naam "Psychologenpraktijk
de Mijnstreek", tezamen met nog 3 collegae. Echter, ik declareer onder mijn eigen
praktijknaam en AGB codes. Als rechtsvorm heb ik een eenmanszaak opgericht
"Psychologenpraktijk Maes". Dit is schriftelijk vastgelegd en wordt ook zo
gecommuniceerd naar cliënten toe.

Uitleg toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt alleen op aanwezigheid van een beschrijving getoetst bij
vraag 5d. Voor de overige vragen wordt geen toets gehanteerd.

mw. drs. K. Bosma, GZ-psycholoog BIG
mw. drs. S. Tummers, GZ-psycholoog BIG
mw. drs. A. Lipsch, GZ-psycholoog BIG
mw. drs. M. Casti, GZ-psycholoog BIG
mw. drs. K. Niederer, Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog
dhr. drs. W. Goossens, huisarts
dhr. drs. E. Verstraelen, huisarts

In geval van doorverwijzing door wachtlijst of expertise van collegae
in geval van consultatie en/of diagnostiek
In geval van inhoudelijke en beroepsethische vragen (intervisie)
In geval van praktische zaken (overleg regelgeving)

(

: voor deze vraag wordt getoetst op de

aanwezigheid van een beschrijving)

Cliënten kunnen terecht bij de huisartsenpost en/of crisisdienst. Dit staat op de
website beschreven, is ingesproken op de voicemail en beschreven in de email (bij
afwezigheid door vakantie e.d.)

dit tegenwoordig via de huisarts loopt

Uitleg toetsing vraag 6: bij deze vraag wordt bij het antwoord ja getoetst op minimaal één ingevulde
zorgverzekeraar en er wordt getoetst op aanwezigheid van (1) een werkende link (2) een geüpload
document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

2016 > CZ en Multizorg
2017 > CZ, Multizorg, Zilveren Kruis, DSW, de Friesland zorgverzekering,

Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje bij 7a,
7b , 7c en bij 7d op aanwezigheid van (1) een werkzame link of (2) een geüpload document op
www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

(

voor deze vraag wordt geen toets gehanteerd)

deze vraag wordt geen toets gehanteerd)

1

(Let op: voor

overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP tarief wordt door
de NZa vastgesteld.

Uitleg toetsing vraag 8: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van minimaal twee vinkjes
wat betreft de kwaliteitseisen en op aanwezigheid van (1) een werkzame link (2) een geüpload
document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

www.ppdemijnstreek.nl

Uitleg toetsing vraag 9: Vragen 9a en 9b tellen tot 2017 niet mee in de toetsing, omdat het hebben
van een klachten en geschillen regeling pas vanaf 2017 verplicht is.

Regionaal Tuchtcollege
klachtenfunctionaris van de NVGzP
klachtenfunctionaris van NIP

www.ppdemijnstreek.nl

Regionaal Tuchtcollege
klachtenfunctionaris van de NVGzP
klachtenfunctionaris van NIP

www.ppdemijnstreek.nl

Uitleg toetsing vraag 10: bij vraag 10a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam
en contactgegevens en bij vraag 10b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

afhankelijk van de periode, praktijkcollegae:
mw. drs. K. Bosma, mw. drs. S. Tummers, mw. drs. A. Lipsch

zie website www.ppdemijnstreek.nl

Uitleg toetsing vraag 11: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van (1) een werkende link
(2) een geüpload document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

www.ppdemijnstreek.nl

Uitleg toetsing vraag 12: bij vraag 12a wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving en
bij vraag 12b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

de volgende tekst staat op de website:
Na danwel tijdens aanmelding wordt met u telefonisch een formulier doorgenomen
waarin enkele persoonsgegevens (naam, adres, BSN, relatienummer verzekering)
en de reden van aanmelding worden genoteerd. Afhankelijk van de wachttijd wordt
ofwel direct een afspraak gepland, ofwel u wordt op korte termijn gebeld voor het
maken van een afspraak.
Een intake bestaat in principe uit een gesprek en aanvullend test-diagnostisch
onderzoek via een beveiligde internettoepassing. Hierdoor komen objectieve
onderzoeksgegevens beschikbaar, die bovendien geanalyseerd worden door

Uitleg toetsing vraag 13: bij vraag 13a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam
en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan). Voor vraag
13b wordt geen toets gehanteerd.

mw. drs. I.M.J. (Iris) Maes, ik zelf aangezien het een eenmanszaak betreft.

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychiater

Psychotherapeut

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische neuropsycholoog

soms, middels overleg met collegae (supervisie, intervisie) en/of huisarts. Een enkele
keer op consultatie of verwijzing een psychiater. Meestal niet.

Uitleg toetsing vraag 14: bij deze vragen wordt per vraag de toetsingscriteria aangegeven.

Uitleg toetsing bij vraag 14a: bij vraag 14a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde
naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).

mw. drs. I.M.J. (Iris) Maes

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychiater

Psychotherapeut

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische neuropsycholoog

Uitleg toetsing bij vraag 14b: bij vraag 14b wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde
naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).

mw. drs. I.M.J. (Iris) Maes

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychiater

Psychotherapeut

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische neuropsycholoog

Uitleg toetsing bij vraag 14c: bij vraag 14c wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

Uitleg toetsing bij vraag 14d: bij vraag 14d wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

Uitleg toetsing bij vraag 14e: bij vraag 14e wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.

Tijdens de intake wordt de praktijkinformatie doorgenomen, vragenlijsten uitgedeeld
(ROM) en de rapportage/behandelplan en plan van aanpak besproken met de cliënt.
Indien de cliënt akkoord is met de rapportage/behandelplan en plan van aanpak
wordt deze door de cliënt ondertekend en gaat deze in het dossier. Ook wordt de
rapportage naar de huisarts verstuurd indien cl daar akkoord voor geeft.
Al dan niet wordt de partner van de cliënt bij de intakefase en/of behandeling
betrokken. Tussendoor vindt ROM meting plaats.
Na afsluiten van de behandeling vindt er wederom een ROM meting plaats en wordt
de eindrapportage met de cliënt besproken. Ook hier tekent de cliënt
indien
Uitleg toetsing bij vraag 14f: bij vraag 14f wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.

zie hierboven. ROM-metingen worden uitgevoerd, mondelinge evaluatie en
evaluatievelijst aan het einde.

Uitleg toetsing bij vraag 14h: bij vraag 14h wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving

in ieder geval na 3 consulten, in periode in tijd is dit ca. 1 á 1,5 maand. Daarna
doorgaans om de twee consulten.

Uitleg toetsing bij vraag 14i: bij vraag 14i wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving

Door dit mondeling te vragen aan mijn cliënten dan wel aan het begin of het einde
van het gesprek.
Op het einde van een behandeltraject wordt een vragenlijst afgenomen en vindt er
tevens een mondelinge evaluatie plaats.

Uitleg toetsing vraag 15: bij de vragen 15a, 15b en 15c wordt getoetst op de aanwezigheid van het
antwoord ja.

Uitleg toetsing vraag 16: bij vraag 16a, 16b en 16c wordt getoetst op de aanwezigheid van het
antwoord ja.

16. Omgang met patientgegevens:

Uitleg toetsing ondertekening: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje, een
ingevulde naam, een plaats en een datum.

mw. drs. I.M.J. (Iris) Maes
Buchten
14-09-2016

