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: Van Baars Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: Yvonne van Baars
E-mailadres: info@vanbaarspsychotherapie.nl
KvK nummer: 61343706
Website: www.vanbaarspsychotherapie.nl
BIG-registraties: 89918927616
Overige kwalificaties: Focussing, EMDR, Clientcentered therapie
Basisopleiding: psychologie
AGB-code praktijk: 94061259
AGB-code persoonlijk: 94061257

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):
Persoonlijkheidsproblematiek, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Werk gerelateerde
problemen, Relatieproblematiek, Trauma, ADHD, Autisme, Eetstoornissen, somatoforme
stoornissen.
Aandachtgebieden: Volwassenen, Persoonlijkheidsproblematiek Behandelvormen:
Clientgerichte psychotherapie, EMDR, Focussing, CGT Neuropsychologisch onderzoek
naar ADHD en Autisme

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIG registraties van regie-behandelaren):
YJL van Baars. BIG 89918927616

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
Ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen
en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Steven Duinkerke Psychiater, Joep Gorissen SPV-er, Constance Slagmolen GZ
psycholoog, en Bart Witlox Psychotherapeut -Stichting Psycho Eindhoven -GGZ Stratum
Nuenen -Psycho Expertise BV.
Maartje Quist, Cindy Sprangers, Laura de Fuentes Merillas, Cecile Henquet en Caren
Havermans -Intervisiegenoten, psychotherapeuten.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij
de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Voorleggen van nieuwe ingewikkelde casuïstiek. Vermoeden van decompenseren (TS)
van een patiënt.
Verandering van medicatie of medische veranderingen. Vermoeden van huiselijke
geweldpleging.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende kantooruren terecht voor crisis bij mijzelf. In
de nacht kunnen zij de via de huisarts de crisisdienst ggz bereiken. In de
weekenden ben ik overdag enkel in geval van spoed ook via mail/telefoon
bereikbaar.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: In
mijn directe netwerk werken collega's bij de crisisdienst ggz.

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:
CZ, DSW, Zilveren Kruis/Achmea, Uvit (VGZ), Caresq en VRZ.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.cz.nl
www.dsw.nl; www.zilverenkruis.nl; https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz;
www.vrz.nl; www.caresq.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 OZPtarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer een tarief voor no-show, € 50,-.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en
no-show tarief zijn als bijlage toegevoegd.

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn
beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken
wat van toepassing is: Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.LVVP.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling
terecht bij mij of bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht &
Company (Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl,
per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus
3106, 2601 DC Delft.
Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het
klachtenformulier per mail aan Klacht&Company)
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag:
Nog in afwachting van een regionaal op te zetten geschillencommissie. Tot die tijd:
Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086 3507 LB Utrecht
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggzpraktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Caren Havermans, psychotherapeut
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.vanbaarspsychotherapie.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): In de meeste gevallen komt de aanmelding digitaal binnen via de website. Aan
de hand van de gegeven informatie neemt de behandelaar contact op met de patiënt
voor nadere informatie. Als de patiënt in de doelgroep valt dan kunnen we direct een
afspraak maken voor een intake.
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: Y.J.L. van Baars
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402
Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402
Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Patiënten worden door de huisarts doorverwezen.
De regiebehandelaar dus de psychotherapeut in combinatie met de psycholoog doet
zelf de intake en de diagnostiek en stelt na het afronden van de intake een
behandelplan op dat wordt besproken met de patiënt.
Deze behandelovereenkomst geeft een samenvattende beschrijving van de klachten,
de doelen, de behandelmethoden en geplande evaluatiemomenten weer.
Dit wordt in tweevoud opgesteld en ondertekent door de patiënt en de behandelaar (1
voor in het dossier en 1 voor de patiënt)
Indien de patiënt toestemming geeft wordt de huisarts middels een brief op de hoogte
gesteld van de behandeling.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt
opgesteld door Naam: Y.J.L. van Baars
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402
Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402
Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de
behandeling is Naam: Y.J.L. van Baars
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402
Psychotherapeut
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 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 patiënt krijgt een schriftelijk behandeladvies, ook wel
behandelovereenkomst genoemd. Daarnaast wordt er na iedere behandeling kort
geëvalueerd en er zijn langere geplande evaluatiemomenten.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt
gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie,
vragenlijsten, ROM):
Na de intake een bespreking van het behandelplan, evaluatiemoment bij elke
sessie, na 3 maanden en 6 maanden evaluatie waarop zo nodig een nieuw
behandelplan volgt en de ROM meting.
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):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
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: Direct na de intake via het behandelplan, standaard na 3 en 6
maanden en na 12 maanden inclusief een update van het behandelplan wat in
tweevoud getekend wordt en einde behandeling. Rom Meting.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten altijd bij het evalueren van het
behandelplan na 3 of 6 maanden, maar ook op het einde van de behandeling als vast
onderdeel van het laatste gesprek. ROM meting.

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 patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt 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: Y.J.L. van Baars
Plaats: Eindhoven
Datum: 13-11-2019
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: Ja

Bijlage 1:

Algemene Betalingsvoorwaarden Van Baars Psychotherapie

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de
psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit mag ook
via e-mail, voicemail en in het weekend. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de
afspraak is de behandelaar ongeacht de reden van afzeggen of niet komen, gerechtigd de gereserveerde
tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
Dit betekent dat je voor de gemiste afspraken een aparte factuur (buiten de DBC om) krijgt. Je moet deze
factuur zelf betalen; deze kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Van Baars Psychotherapie brengt € 50,- per gemiste afspraak in rekening.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de
patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan
krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te
betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te
treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde
bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op
tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

Bijlage 2:

