Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz 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: A de Wit Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse
Naam regiebehandelaar: A de Wit
E-mailadres: dewit.annemarie@gmail.com
KvK nummer: 17253563
Website: dewitpsychotherapie.nl
BIG-registraties: 39025886316 ; 19025886325
Overige kwalificaties: Psychoanalytisch psychotherapeut, psychoanalytica
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code praktijk: 94-055257
AGB-code persoonlijk: 94-005100

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Patiënten kunnen terecht voor uiteenlopende problemen zoals depressieve klachten, angstklachten,
problemen in werk, studie of relaties, onverwerkte rouw, identiteitsvragen, levensfaseproblematiek,
persoonlijkheidsproblematiek. Behandelvorm: Psychoanalytische psychotherapie, psychodynamische
psychotherapie, integratieve psychotherapie en psychoanalyse Doelgroep : Volwassenen en ouderen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
A de Wit BIG psychotherapeut: 39025886316 BIG Gz psycholoog: 19025886325

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: psychiaters
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Netwerkoverleg regio Eindhoven e.o. Verklaring kleinschalige samenwerking andere GB&SGGZ
aanbieders Hierbij verklaren onderstaande partijen een samenwerkingsovereenkomst te zijn
aangegaan. A. Aangesloten partijen: Naam Praktijk 1: Psychotherapiepraktijk D. Kalkman BIG: GZ
59048154125 BIG Psychotherapeut: 79048154116 AGB praktijk: 94-058640 Deelnemende
hoofdbehandelaar: D. Kalkman, AGB: 94010605 Dorien Kalkman d.kalkman@hotmail.nl Floralaan
Oost 140 5643 JE Eindhoven 06-17717120 Visitatie LVVP: geldig tot april 2021 Naam Praktijk 2:
psychologiepraktijk Everts BIG GZ: 19048993925 BIG Psychotherapeut: 19048993916 AGB praktijk:
94(0) 57 163 Deelnemende hoofdbehandelaar:: D.B. Everts, AGB: 94-008347 Dorrit Everts
contact@psychologiepraktijkeverts.nl Alard du Hamelstraat 33 5622 CC Eindhoven 06-20597031

Visitatie LVVP: geldig tot 2020 Naam Praktijk 3: Praktijk voor psychologie & psychotherapie Nuenen
BIG GZ: 59059523125 BIG Psychotherapeut: 79059523116 AGB praktijk: 94058965 Deelnemende
hoofdbehandelaar: S.J.J. Steketee, AGB: 94-011087 Saskia Steketee: info@praktijknuenen.nl
Zuiderklamp 76 5672 HE Neunen 06-81478261 Visitatie LVVP: geldig tot 09-12-2020 Naam Praktijk 4:
Nivo psychologen, Vessem BIG GZ: 89037852925 BIG Psychotherapeut: 19037852916 AGB praktijk:
94058173 Deelnemende hoofdbehandelaar: C.N. van Nispen, AGB: 94009957 Charlotte van Nispen
nivovessem@gmail.com Groenewoud 18 5512 AL Vessem 06-13391827 Visitatie LVVP: in
behandeling Naam Praktijk 5: Praktijk voor psychotherapie Severijns BIG GZ: 19019367625 BIG
Psychotherapeut: 39019367616 AGB praktijk: 94055249 Deelnemende hoofdbehandelaar: K.
Severijns. AGB: 94001881 Karin Severijns pvp.severijns@gmail.com Maarten Reuchlinlaan 8 5626 GP
Eindhoven 06-41284519 Visitatie LVVP: geldig tot 21-11-2019 Naam Praktijk 6: A de Wit Praktijk voor
Psychotherapie en psychoanalyse BIG GZ: 19025886325 BIG Psychotherapeut: 39025886316 AGB
praktijk: 94055257 Deelnemende hoofdbehandelaar: A. de Wit, AGB: 94005100 Annemarie de Wit
dewit.annemarie@gmail.com Jennerlaan 5 5644 DT Eindhoven 040 – 2112052 Visitatie LVVP: geldig
tot 17 maart 2017 Naam Praktijk 7: Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie Aalst-Waalre BIG GZ:
59063472316 BIG Psychotherapeut: 39063472325 AGB praktijk: 94058799 Deelnemende
hoofdbehandelaar: A.Slaats, AGB: 94010834 Annet Slaats info@pvpaalst-waalre.nl Aalsterweg 310
5644 RL Eindhoven 040 – 2212903 Visitatie LVVP: geldig tot april 2021 Naam Praktijk 8:
Psychotherapiepraktijk Geldrop BIG Psychotherapeut: 49915195116 AGB praktijk: 94-05 9292
Deelnemende hoofdbehandelaar: J.G. Smits - de Cortie, AGB:940 11620 Hanneke Cortie
info@psychotherapiepraktijkgeldrop.nl Hofdael 1, 5664 GK Geldrop 06 46 42 83 06 Visitatie LVVP:
geldig tot april 2021 Naam Praktijk 9: Praktijk voor Psychotherapie BIG GZ: 89911374625 BI(G
Psychotherapeut: 19911374616 AGB praktijk: 94-(0) 57198 Deelnemende hoofdbehandelaar: W. P. J.
van der Meeren, AGB: 94-008 396 Wilma van der Meeren info@psychotherapievandermeeren.nl
Heezerweg 100 5614 HG Eindhoven 06-17965245 Visitatie LVVP: geldig tot 03-11-2019 B. Duur van
de overeenkomst Deze overeenkomst heeft een looptijd van onbeperkte tijd. C.
Samenwerkingsafspraken • In geval van vakantie of ziekte wordt onderling waarneming geregeld en
dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar de cliënten. • Men neemt 8 tot 10 maal per jaar deel aan
intervisie en netwerkoverleg met vakgenoten betreffende indicatiestelling, lopende behandelingen
en praktijkvoering in de vrijgevestigde praktijk • Op voorwaarde van schriftelijke toestemming van de
cliënt dragen de GGZ-zorgaanbieders zorg voor voldoende(schriftelijk) uitwisseling van informatie bij
start (indicatiestelling) en afronding (behandelverloop en eventueel advies vervolgbehandeling) van
de GGZ aan verwijzer/huisarts/POH-GGZ • Er bestaat een samenwerkingsverband met de psychiaters
van Psychiatriepraktijk Helmind. Naam Praktijk: Psychiatriepraktijk Helmind AGB praktijk: 03072809
Deelnemende hoofdbehandelaar: Mw. M. de Veth-Konings AGB: 03069469 Psychiatriepraktijk
Helmind Jacob van Wassenaerstraat 1 5703 CE Helmond Telefoon 0492-475066, Fax 0492-520838.
Naam Praktijk: Psychiatriepraktijk Helmind: AGB praktijk: 03072809 Deelnemende
hoofdbehandelaar: Hr. D. van der Steen AGB: 03068129 Psychiatriepraktijk Helmind Jacob van
Wassenaerstraat 1 5703 CE Helmond Telefoon 0492-475066, Fax 0492-520838. Naam Praktijk:
Psychiatriepraktijk Helmind: AGB praktijk: 03072809 Deelnemende hoofdbehandelaar: Hr. R.
Schlösser AGB: 03069470 Psychiatriepraktijk Helmind Jacob van Wassenaerstraat 1 5703 CE Helmond
Telefoon 0492-475066, Fax 0492-520838. Bovengenoemde personen verklaren zich akkoord met
deze afspraken, Datum, 11 oktober 2016 D. Kalkman D.B. Everts S.J.J. Steketee C.N. van Nispen K.
Severijns A. de Wit A. Slaats H. de Cortie W. van der Meeren Mw. M. de Veth-Konings Dhr. D. van der
Steen Dhr. R. Schlösser Psychoanalytische Kern Zuid- Nederland SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Aangesloten partijen: Blom, Rick 89053281501 Eijk, Josée van 19020922201 79020922216 Dings,
Veron 9060938325 2906093816 Frère, Perta 20925769916 89050809825 Griffioen, Trudy
29030107001 Heltzel, Truse 29033825316 09033825325 Hettinga, Yteke 3902573425 59025753416
Hollander, Toine den 09021600401 89021600416 Jans, Jan 29009819725 Kroon, Hennie de
29022257501 19022257516 Lierop, Thom van 89025810525 Mous, Anne 99049093625 9049093616
Slot, Ton 19025853225 19025853216 Strien, Ton van 39024143801 Ven, Ingrid van de 69064978401
Wetzer, Guido 19024880301 Wijts, Paul 9025884325 Wit, Annemarie de 39025886916 19025886325

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
- Intervisie, indicatiestelling/diagnostiek, consultatie, eventueel medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Zie website www.dewitpsychotherapie.nl Bij crises buiten kantoortijden kan men zich wenden tot de
huisarts of de huisartsenpost. Daarnaast kunnen in het kader van de behandeling nadere afspraken
gemaakt worden.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Nee, omdat dit in mijn praktijk bijna nooit aan de orde is.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: DSW, Multizorg, CZ en VGZ Voor meer
uitgebreide informatie zie website www.dewitpsychotherapie.nl
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.dewitpsychotherapie.nl

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 noshow tarief: www.dewitpsychotherapie.nl

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: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/docsoft
uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/docsoft
uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf
Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
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:
Mw. Drs.C.N. van Nispen
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: www.dewitpsychotherapie.nl

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):
De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld : U kunt per mail of telefonisch met mij
contact opnemen om u aan te melden of met vragen. Mijn mailadres is : de
wit.annemarie@gmail.com. Mijn telefoonnummer: 040-2112052. Ik ben op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 17.30u en 18.00u bereikbaar. U kunt ook per mail even een afspraak om te bellen
maken. Dan kan ik u ook informeren over de eventuele wachttijd. Indien gewenst kunnen we een
afspraak maken voor een intake, die meestal 2 of 3 gesprekken in beslag neemt, gevolgd door een
adviesgesprek. Voor uw eerste afspraak hebt u, als het om verzekerde zorg gaat een verwijsbrief van
de huisarts nodig. In het adviesgesprek worden u mijn bevindingen voorgelegd en een concept
behandelplan. In dat behandelplan staat aan welke doelen we gaan werken, op wat voor manier we
dat gaan doen en wat de afspraken zijn om een goede samenwerking te waarborgen. Mocht
behandeling elders, om wat voor reden dan ook, de voorkeur genieten, dan zal ik zorg dragen voor
een goede verwijzing. Als u akkoord bent met het behandelplan kan de therapie starten. Wanneer er
sprake is van verzekerde zorg leg ik u ook een conceptbrief aan de huisarts voor, en als u daar mee
instemt krijgt de huisarts bericht. Ook zal u gevraagd worden aan het begin van de therapie, aan het
eind en een aantal keren tussentijds een klachtenvragenlijst in te vullen.
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: A. de Wit
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Soms collegae uit eerder genoemde samenwerkingsverbanden

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: A. de Wit
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: A. de Wit
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
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:
Ik doe dat als volgt: bespreking indicatiestelling en uitleg, bespreking behandelplan en regelmatige
evaluatie, ROM metingen
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Alle genoemde middelen
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:

Bespreking en evaluatie, o.a. aan de hand van het behandelplan en het eventueel bijstellen of
aanpassen daarvan, gebruik ROM Als tijdsperiode, afhankelijk van de duur van de behandeling na 3
of 6 maanden, eventueel met bijstellen behandelplan. ROM varieert, na 3 of 6 maanden, maximaal
na een jaar.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
in elk geval aan het einde van de behandeling en tussen tijds met CQi of GGZ-T

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: A. de Wit
Plaats: Eindhoven
Datum: 20 oktober 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

