
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 praktijk: SGE Meerhoven, SGE de Akkers
Naam regiebehandelaar: M. Mertens
E-mailadres: m.mertens@sge.nl
KvK nummer: 41088261
Website: www.sge.nl
BIG-registraties: 19915407525
Overige kwalificaties: GZ psycholoog / neuropsycholoog
Basisopleiding: psychologie
AGB-code praktijk: 37-55903 en 37-56400
AGB-code persoonlijk: 94-015703

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
•Angsten •Depressie, somberheid •Overspannenheid, burn-out •Trauma’s •Relatieproblemen
•‘Vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn) •Dwangmatig handelen of vervelende gedachten
die terugkomen •Problemen met het ouder worden •Assertiviteitsproblemen •Stemmingsklachten
•Levensfaseproblematiek •Werkgerelateerde problematiek •Slaapproblemen •Autisme/ADHD
diagnostiek •Cognitieve gedragstherapie •EMDR (trauma)behandeling •Partnerrelatietherapie
(Emotionally Focused Therapy)

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Hemings- vd Gevel (BIG 99055098625) 94.004266 GZ-psycholoog Bartray, V.L.M. (BIG 19911084125)
94.008346 GZ-psycholoog Brom, G.C. (BIG 29915048125) 94-015975 GZ-psycholoog Franzen-
Havermans, CA (BIG 39912345225) 94-012957 GZ-psycholoog Mertens, MC (BIG 19915407525) 94-
015703 GZ-psycholoog Theunissen, A.(BIG 09912787425) 94.009756 GZ-psycholoog

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Praktijkondersteuners ggz

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen SGE POH GGZ SGE GGZe Hemings- vd Gevel (BIG 99055098625) 94.004266 GZ-psycholoog
Bartray, V.L.M. (BIG 19911084125) 94.008346 GZ-psycholoog Brom, G.C. (BIG 29915048125) 94-
015975 GZ-psycholoog Franzen-Havermans, CA (BIG 39912345225) 94-012957 GZ-psycholoog



Mertens, MC (BIG 19915407525) 94-015703 GZ-psycholoog Theunissen, A.(BIG 09912787425)
94.009756 GZ-psycholoog

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Behandelteam: Binnen het Programma Psychische Zorg vormen uw behandelend psycholoog, uw
huisarts en de praktijkondersteuner GGZ samen het psychosociale team dat betrokken is bij de
uitvoering van uw behandelplan. Zij hebben zo nodig overleg met elkaar, tenzij u daartegen bezwaar
hebt gemaakt. Wanneer u een huisarts heeft van buiten SGE, dan is uw psycholoog de uitvoerder van
uw behandelplan. Overleg: Tijdens uw behandeling hebben wij, zo nodig, over met uw huisarts of
praktijkondersteuner ggz. Overleg kan bijvoorbeeld nodig zijn, wanneer medicatie gewenst is. U kunt
te allen tijde aangeven dat u bezwaar heeft tegen overleg met uw huisarts of praktijkondersteuner
ggz. Ook kunt u aangeven welke informatie wel of niet gedeeld mag worden. Uw bezwaar wordt
opgenomen in uw behandelplan. Na afloop van de behandeling, wordt de huisarts in kennis gesteld
van het beloop en resultaat van de behandeling, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Overleg met
derden, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of toekomstige behandelaren, vindt alleen plaats na
schriftelijke toestemming van u. Bij voorkeur leveren wij deze informatie schriftelijk. Diagnostiek:
Binnen SGE is aan elk gezondheidscentrum minimaal één GZ-psycholoog verbonden. Daarnaast
kunnen wij voor een éénmalige consultatie een beroep doen op een psychiater van de GGzE,
waarmee we speciale samenwerkingsafspraken hebben. Zowel de GZ-psycholoog als de psychiater
zijn bevoegd om een officiële diagnose te stellen. Doorgaans zal dat gebeuren tijdens het eerste
gesprek (de intake) met de GZ-psycholoog. In sommige gevallen kan uw behandelaar er meer tijd
en/of informatie voor nodig hebben. Doorgaans wordt dan in het tweede gesprek de diagnose
gesteld en met u besproken. Tevens kan er een eenmalige consultatie van een psychiater plaats
vinden voor aanvullende diagnostiek. In uitzonderlijke gevallen kan er geen definitieve diagnose
gesteld worden en kunt u voor verdere diagnostiek worden doorverwezen naar een andere
instelling. Uiteraard altijd in overleg met u. Medicatie: Wanneer medicatie geïndiceerd is, kunnen wij
een psychiater van de GGzE consulteren. Deze zal zo nodig een medicatie advies geven, waarna uw
eigen huisarts deze medicatie kan voorschrijven. Doorverwijzen: Mocht tijdens een behandeling
blijken dat een andere behandelaar (of in sommige gevallen een andere instelling) passender is voor
u, dan zorgen wij voor een goede doorverwijzing. Uiteraard altijd in overleg met u. Evaluatie:
Gaandeweg uw behandeling zal er regelmatig met u geëvalueerd worden of de behandeling op
schema ligt en of u tevreden bent over het verloop ervan. Aan het eind van uw traject wordt uw
gehele behandeling geëvalueerd, op basis van het behandelplan dat bij de start van de behandeling
met u samen is opgesteld. De belangrijkste vraag hierbij is of de gestelde einddoelen zijn behaald.
Wanneer een doel dreigt niet te worden behaald, of niet op tijd behaald is, wordt met u besproken
of de doelen of behandelmethoden moeten worden bijgesteld. Hierop wordt uw behandelplan
vervolgens aangepast. Wanneer het einddoel is behaald, wordt bij u nagegaan of u tevreden bent
over het verloop van de behandeling. Dit wordt besproken tijdens het laatste gesprek en aan de hand
van een korte cliënttevredenheidsvragenlijst. Wanneer u niet tevreden bent worden passende acties
ondernomen. Indien van toepassing kunnen incidenten of klachten besproken en/of gemeld worden.
Zie hiervoor tevens onze klachtenprocedure welke te vinden is op onze site, www.sge.nl.
Afsluiting/nazorg: Bij afronding van uw behandeling wordt uw huisarts in kennis gesteld van de
gestelde diagnose, het verloop en het resultaat van de behandeling, tenzij u hiertegen bezwaar
maakt. Er wordt altijd vooraf met u besproken welke informatie gedeeld wordt, zodat u kunt
aangeven welke informatie wel of niet gedeeld mag worden. Wanneer u bezwaar maakt tegen het
delen van (bepaalde) informatie met uw huisarts en/of praktijkondersteuner ggz van de huisarts,
wordt dit opgenomen in uw behandelplan. Indien uw behandelaar een vervolgbehandeling bij een
andere hulpverlener adviseert, wordt hierover gericht advies gegeven aan uw verwijzer. Tevens
wordt uw vervolgbehandelaar – indien relevant – in kennis gesteld van het verloop en resultaat van
uw behandeling bij SGE, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Mocht tijdens of aan het eind van de
behandeling blijken dat verwijzing naar een andere instelling geïndiceerd is, dan zorgen wij voor een
goede doorverwijzing. Uiteraard altijd in overleg met u.



5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Gedurende avond/nacht/weekend kunt u voor zaken die niet kunnen wachten terecht bij de
huisartsenpost. In het geval van een crisis kunt u verwezen worden naar het centrum spoedeisende
psychiatrie van de GGzE. Dit centrum is 24 uur per dag bereikbaar door de ambulante crisisdienst.
Het centrum helpt mensen een crisis door. Op welke wijze dat gebeurt, is afhankelijk van wat nodig
is. In principe wordt u na de crisis weer terugverwezen naar uw behandelaar. 24 uurs hulpdiensten:
Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met Sensoor (www.sensoor.nl) voor mensen die
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar, zowel online als
telefonisch. Tenslotte is er de website www.113online.nl, zij bieden hulp voor mensen die erover
denken zich van het leven te beroven. Zij zijn eveneens 24 per dag online en telefonisch bereikbaar.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er is een goed functionerende regionale crisisdienst in Eindhoven, waar indien nodig
gebruik van gemaakt kan worden zonder specifieke afspraken

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: alle zorgverzekeraars in Nederland

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

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: https://www.sge.nl/documents/Tarieven%20psych.pdf

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
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.psynip.nl/

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Ondanks dat wij er alles aan doen om goede zorg te leveren in overleg en in samenwerking met u,
kunnen er situaties ontstaan waarin u ontevreden bent. Mocht u onverhoopt niet geheel tevreden
zijn over uw behandeling of uw behandelend psycholoog, raden wij u aan dit in eerste instantie te
bespreken met uw psycholoog zelf. Wanneer dit voor u niet voldoende oplevert, kunt u contact
opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner ggz. In overleg met hen kunt u, indien nodig, naar
een andere psycholoog verwezen worden. Uw feedback is van groot belang om onze zorg- en



dienstverlening te verbeteren daar waar het nodig is. Indien u uw feedback kenbaar maakt, kunnen
wij hierop inspelen. Tevens kunnen wij hierdoor een herhaling proberen te voorkomen. Wanneer u
feedback heeft, dan kunt deze (eventueel anoniem) indienen via de website www.sge.nl of
schriftelijk op één van onze centra. Vervolgens wordt er op korte termijn contact met u opgenomen.
Ons streven is om ervoor te zorgen dat uw klacht wordt verholpen en uw onvrede zoveel mogelijk
weggenomen zal worden. Feedback over SGE, uw behandeling of een behandelaar kunt u indienen
middels dit formulier (dat tevens te vinden is op onze website www.sge.nl):
https://fd10.formdesk.com/sge/S16.klachtenformulier Complimenten kunt u kwijt middels het
volgende formulier (dat eveneens te vinden is op onze website www.sge.nl):
https://fd10.formdesk.com/sge/S17.compliment
Link naar website:
https://www.sge.nl/documents/2012%20Klachtenregeling%20SGE%20mei%202012%20nieuw%20logo%20-
%20na%20CR%20def.pdf

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
de afspraken met de geschillencommissie zijn nog niet voltooid. Deze zullen voor 1-1-17 gerealiseerd
zijn en aangepast worden in deze informatie.

De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Tijdens afwezigheid van uw behandelend psycholoog kunt u terecht bij uw praktijkondersteuner GGZ
en/of bij uw huisarts. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er tijdens het vakantieverlof van uw
behandelend psycholoog vervanging gezocht wordt. Indien dit het geval is, zal dit vóór aanvang van
de verlofperiode met u worden afgestemd en geregeld. In het geval van (langdurige) uitval van een
therapeut, of andere calamiteiten, wordt meteen contact met u opgenomen. Indien nodig, zal zo
spoedig als mogelijk vervanging worden geregeld. Mijn collega SGE-psychologen: Hemings- vd Gevel
(BIG 99055098625) 94.004266 GZ-psycholoog Bartray, V.L.M. (BIG 19911084125) 94.008346 GZ-
psycholoog Brom, G.C. (BIG 29915048125) 94-015975 GZ-psycholoog Franzen-Havermans, CA (BIG
39912345225) 94-012957 GZ-psycholoog Mertens, MC (BIG 19915407525) 94-015703 GZ-psycholoog

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:
https://deakkers.sge.nl/zorgaanbod/4/psycholoog/actuele-wachttijd
https://meerhoven.sge.nl/zorgaanbod/4/psycholoog/actuele-wachttijd

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):



Bij SGE kunt u zich gemakkelijk digitaal aanmelden, maar u kunt ook gewoon een aanmeldformulier
bij ons aan de balie invullen. In dat laatste geval kunt u ook meteen een afspraak in laten plannen.
Wanneer u zich bij ons aanmeldt, kunt u een keuze maken voor een bepaald SGE centrum. U kunt
daarbij kiezen voor het dichtstbijzijnde centrum, het centrum van uw eigen huisarts, of voor een
centrum waar de psycholoog van uw voorkeur werkzaam is. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een
specifieke psycholoog of specialisme, dan kunt u dat bij uw aanmelding aangeven. Wij houden daar
dan rekening mee bij de keuze van uw behandelaar. Op onze site vindt u een overzicht van alle
locaties en specialismen van de psychologen van SGE. Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, neemt
één van onze centrumassistenten contact met u op voor het maken van één of meerdere afspraken.
Doorgaans zult u door uw huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts zijn verwezen. Totdat u bij
uw psycholoog een eerste afspraak gehad heeft, is uw huisarts, of eventueel de praktijkondersteuner
uw eerste aanspreekpunt. Bij SGE is er geen wachttijd tussen de eerste afspraak (de intake) en de
behandeling, uw behandeling start doorgaans meteen vanaf de intake. Uw behandelend psycholoog
voert dus altijd zelf het intakegesprek. Tijdens de behandeling kunt u bij vragen tevens bij uw
psycholoog terecht. Bij SGE start de behandeling al meteen bij het eerste gesprek. Er is dus geen
wachttijd tussen de intake en de behandeling. Degene die met u de eerste afspraak heeft en de
diagnose stelt, is meteen ook uw behandelaar en daarmee uw aanspreekpunt tijdens de
behandeling. Wanneer u, om wat voor reden dan ook, wilt veranderen van hulpverlener, dan raden
wij u aan dit te bespreken met uw behandelaar. Mocht dat voor u een probleem zijn, dan kunt u
daarover altijd contact opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts. We zullen
dan in overleg met u zoeken naar een passende oplossing.

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: M. Mertens

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Binnen het Programma Psychische Zorg spelen de huisarts en de praktijkondersteuner ggz een
belangrijke rol in het diagnostisch proces. Zij doen een eerste inventarisatie van de klachten en
maken een inschatting van de ernst van de klachten. Op basis daarvan wordt bepaald of de
psycholoog betrokken wordt bij uw behandeling. Uiteraard wordt dit met u besproken, mocht dit bij
u aan de orde zijn. Buiten het Programma Psychische Zorg is uw behandelaar degene die de
diagnostiek doet. Uiteraard wordt de informatie uit de verwijzing meegenomen in dit proces.
Doorgaans zal tijdens het eerste gesprek (de intake) een diagnose gesteld worden. In sommige
gevallen kan uw behandelaar er meer tijd en/of informatie voor nodig hebben. Doorgaans wordt dan
in het tweede gesprek de diagnose gesteld. Mocht het nodig zijn, dan kan éénmalig een psychiater
geconsulteerd worden. In uitzonderlijke gevallen kan er geen definitieve diagnose gesteld worden en
kan u voor verdere diagnostiek worden doorverwezen naar een andere instelling. Uiteraard altijd in
overleg met u.

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



Naam: M. Mertens

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: M. Mertens

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

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:
Iedere sessie komt in ieder geval kort aan bod hoe het herstelproces verloopt en of bijsturing nodig
is. Cliënt en behandelaar bespreken dit op gelijkwaardige basis met elkaar. Zo wordt tijdig duidelijk of
de zorg op-of afgeschaald moet worden. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is
van de behandeling, kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Als de
behandeling wordt bijgesteld, wordt uiteraard ook het behandelplan bijgewerkt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Aan het begin en eind van iedere behandeling wordt u gevraagd een of meerdere klachtenlijst(en) in
te vullen. In overleg wordt deze eventueel tevens tussendoor afgenomen. Dit om uw herstel te
kunnen objectiveren. Daarnaast zal gaandeweg uw behandeling regelmatig met u geëvalueerd
worden of de behandeling op schema ligt en of u tevreden bent over het verloop ervan. Aan het eind
van uw traject wordt uw gehele behandeling geëvalueerd, op basis van het behandelplan dat bij de
start van de behandeling met u samen is opgesteld. De belangrijkste vraag hierbij is of de gestelde
einddoelen zijn behaald. Wanneer een doel dreigt niet te worden behaald, of niet op tijd behaald is,
wordt met u besproken of de doelen of behandelmethoden moeten worden bijgesteld. Hierop wordt
uw behandelplan vervolgens aangepast. Wanneer het einddoel is behaald, wordt bij u nagegaan of u
tevreden bent over het verloop van de behandeling. Dit wordt besproken tijdens het laatste gesprek
en aan de hand van een korte cliënttevredenheidsvragenlijst. Wanneer u niet tevreden bent worden
passende acties ondernomen. Indien van toepassing kunnen incidenten of klachten besproken en/of
gemeld worden. Zie hiervoor tevens onze klachtenprocedure welke te vinden is op onze site,
www.sge.nl.

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):



Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

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:
Iedere sessie komt in ieder geval kort aan bod hoe het herstelproces verloopt en of bijsturing nodig
is. Cliënt en behandelaar bespreken dit op gelijkwaardige basis met elkaar. Zo wordt tijdig duidelijk of
de zorg op-of afgeschaald moet worden. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is
van de behandeling, kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Als de
behandeling wordt bijgesteld, wordt uiteraard ook het behandelplan bijgewerkt.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Wij doen er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Derhalve willen we graag
objectiveren hoe het gesteld is met de tevredenheid van onze cliënten. Om deze tevredenheid vte
meten, nemen wij standaard na iedere behandeling de CQi-GGZ-VZ-AMB af. Dit is een vragenlijst die
is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante ggz te evalueren.

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: M. Mertens
Plaats: Eindhoven
Datum: 08- 12- 2016

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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