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: Praktijk Appelboom
Naam regiebehandelaar: Mw. drs. CMMJ Appelboom-Geerts
E-mailadres: contact@praktijkappelboom.nl
KvK nummer: 17275822
Website: www.praktijkappelboom.nl
BIG-registraties: 89047475625
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR praktitioner VEN, NIP K&J psycholoog,
NVO-Generalist, NVRG-systeemtherapeut, Interpersoonlijk psychotherapeut IPT en GZ-psycholoog
BIG
Basisopleiding: Klinisch psycholoog
AGB-code praktijk: 94000908
AGB-code persoonlijk: 94000932

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):
Behandelingen en/of (proces) diagnostiek voor volwassenen, adolescenten, kinderen, gezinnen en
relaties. Onder meer angst- , dwang- en stemmingsklachten, (complex) trauma en hechting, adoptie,
ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum (ASS), AD(H)D, NAH en LVB en
persoonlijkheidsproblemen. De inzet gebeurt vanuit een oplossingsgericht en vraaggericht kader.
Samen met de hulpvrager(s) en indien gewenst naastbetrokkenen wordt in een open
samenwerkingsrelatie een geïntegreerde behandeling vormgegeven. Er is in de praktijk veel kennis
en ervaring in de verschillende evidence- en practice based referentiekaders en methodieken.
Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Ondersteunende behandelingen zoals onder
meer Mindfulness e.d. kunnen ingevoegd worden in het behandelproces. Er is een open houding
naar eventueel parallel lopende alternatieve behandelmethoden. Zo nodig kan in het behandel- of
diagnostiek proces ook in de thuissituatie hulp worden ingezet voor observatie, oefenen e.d.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Regiebehandelaar; mw. drs. CMMJ Appelboom-Geerts, klinisch psycholoog BIG 89047475625,
Cognitief Gedragstherapeut VGCt, EMDR praktitioner VEN, K&J psycholoog NIP, Relatie- en
gezinstherapeut NVRG, Orthopedagoog Generalist NVO, IPT therapeut, traumatherapeut NtVP.
Deelbehandeling door: Mw. drs. A.J. Laan; GZ- psycholoog, BIG 09921823125, klinisch psycholoog i.o.
Cognitief Gedrags-/Schema focused-/EMDR therapeut i.o. Mw. A. van de Lavoir Msc.; Psycholoog
NIP, K&J psycholoog NIP, Cognitief Gedragstherapeut en EMDR-therapeut i.o. Mw. drs. A.J.M. van
Susante: GZ-psycholoog BIB 39917798725 en K&J psycholoog NIP Verschillende op indicatie
individueel in te zetten geregistreerde SPV-ers BIG of SKJ en/of Post HBO-V/HBO-P/SPH Cognitief
gedragstherapeutisch werkers VGCt

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
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)):
Huisartsen: onder meer Sint-Michielsgestel, den Dungen, Berlicum, Boxtel, Liempde, Gemonde,
Schijndel, St. Oedenrode, Veghel, Son&Breugel, Nuenen, Best, Eindhoven, Valkenswaard, 'sHertogenbosch, Rosmalen, Vught, Oisterwijk, Vlijmen, Moergestel, Oss, Uden, Bernheze, Rossum en
Zaltbommel. Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant Dhr. drs. T. den Hollander, psychiater met onder
meer specialisme trauma en hechting en afname AAI en PDI Mw. mr. drs. S. Den Hollander van den
Broek Opleider/Orthopedagoog/EFT therapeut en gecertificeerd scoorder en opleider AAI en PDI,
post academisch opgeleid Mindfulness trainer MBCt, MBSR en Mindfullness for Kids en Mindfull
parenting Dhr. drs. F. Schenkelaars, psychiater Mw. drs. E. Gerrits K&J psychiater Mw. drs. M.
Engberink K&J psychiater Dhr. D. VandenBerghe K&J psychiater GGZ Reinier van Arkel Psychologisch
onderzoek: Testraad
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Voor overleg over de voortgang van de behandeling Voor aanvullend onderzoek en/of medicatie
advies of medicatie trial en/of medicamenteuze behandeling. Voor aanvullend Gehechtheidsstijl
onderzoek AAI en PDI. Voor aanvullend Persoonlijkheidsonderzoek Voor ondersteunende
behandeling MBCt of MBSR
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop cliënten met crisissituaties
om kunnen gaan. In geval van crisis kan altijd contact met de Praktijk worden opgenomen. De
Praktijk is ook ruim buiten kantooruren bereikbaar. Indien telefonisch overleg met de behandelaar
niet mogelijk is dient het reguliere traject gevolg te worden en contact worden opgenomen met de
huisarts of huisartsenpost. Bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. De huisartsenpost zal zo
nodig contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: met cliënten bij aanvang en tijdens de behandeling wordt besproken hoe te handelen in
geval van een crisissituatie.

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: Alle Nederlandse Zorgverzekeraars en 49
Gemeentes in NO, Midden en ZO Brabant
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar Deze link wordt
ook op de nieuwe website geplaatst http://www.praktijkappelboom.nl is 1 januari operationeel

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: Nieuwe website http://www.praktijkappelboom.nl wordt 1 januari operationeel daarom
ook nog extra geupload als document

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: Nieuwe website http://www.praktijkappelboom.nl wordt 1 januari operationeel
daarom ook document geupload

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086 3507 LB Utrecht
Link naar website: Nieuwe website http://www.praktijkappelboom.nl wordt 1 januari operationeel
daarom ook document geupload
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086 3507 LB Utrecht
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: http://www.praktijkappelboom.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
De waarneemregeling wordt met cliënten afgesproken en gepubliceerd op de website
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: Nieuwe website http://www.praktijkappelboom.nl
wordt 1 januari operationeel daarom ook document geupload

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 verwijzing verloopt via de huisarts of psychiater. Voor kinderen en jongeren van 18- kan ook door
een kinderarts, jeugdarts of het CJG verwezen worden. Er kan telefonisch aangemeld worden of via
de e-mail of website een belafspraak gemaakt worden (06-339800241). In dit telefonische contact
worden de reden van aanmelding, de wachttijd en de opties doorgenomen en kan eventueel
meegedacht worden over alternatieven. Bij definitieve keuze voor de Praktijk wordt gevraagd de
informatie die nodig is om in te schrijven te versturen.
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: mw. drs. CMMJ Appelboom-Geerts, klinisch psycholoog BIG 89047475625
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Dhr. drs. A. Den Hollander of dhr. drs. F. Schenkelaars, psychiater Mw. drs. E. Gerrits of mw. M.
Engeberink K&J psychiater Mw. drs. A. Laan of mw. A. van de Lavoir MSc deelonderzoeken

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: mw. drs. CMMJ Appelboom-Geerts, klinisch psycholoog BIG 89047475625
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: mw. drs. CMMJ Appelboom-Geerts, klinisch psycholoog BIG 89047475625
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9405
Klinisch psycholoog
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:
Met de cliënt wordt dit in de intakefase besproken. Daarnaast is in het behandelplan is opgenomen
dat na 6 weken het behandelplan wordt geëvalueerd. Cliënten zijn altijd vrij om een naaste of
belangrijke ander te betrekken in de behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgang wordt gemonitord door behandelplan en de daaraan gekoppelde voortgangsevaluaties
waarin de ROM uitslagen worden betrokken..
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:
Eerste tussenevaluatie na 6 weken daarna periodiek iedere drie maanden de voortgang wordt
gemonitord door behandelplan en de daaraan gekoppelde voortgangsevaluaties waarin de drie- of
zes maandelijkse ROM uitslagen worden meegenomen. Bij einde van de behandeling worden deze
gegevens verwerkt in de huisartsenbrief. Daarnaast worden indien passend bij een aantal cliënten de
ORS en SRS sessiemetingen toegepast.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij het afsluiten van de behandeling wordt een gestandaardiseerde cliënt tevredenheidslijst
verstuurd.

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: Mw. CMMJ Appelboom-Geerts
Plaats: Gemonde
Datum: 30-11-2016

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

