
Kwaliteitsstatuut GGZ - lnstelling.

Per l januari 2Ot7 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis

ggz en gespecialiseerde ggz, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een
goedgekeurd kwal iteitsstatu ut.

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Renate Hallmans

Bl G-registraties : 8905 25 37425

Overige kwalificatíes: GZ-psycholoog/Orthopedagoog NVO

Basisopleiding: Orthopedagogiek

AGB-code persoonlijk: 94010555

Praktiik informatie 1

Naam praktijk: Kinder-en Jeugdpraktijk de Roos

E-mailadres: di rectíe@ pra ktij kderoos. nl

KvK nummer: 64551318

Website: http :/lwww. praktijkderoos. n l/

AGB-code praktijk: 94057 543

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecia I iseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm) :

Wij bieden individuele Orthopedagogische en Psychologische behandeling, gespreks-, spel- en

creatieve therapie voor kinderen en jeugdigen met gedrags-, ontwikkelings-, opvoedings- en

echtscheidingsproblemen. Gedacht kan worden aan kinderen en jeugdigen met angsten, opstandig

gedrag, onzekerheid maar ook onrustig, druk of socíaal onaangepast gedrag. Ook biedt de Roos

begeleiding op het gebied van rouwverwerking. Ouders die vragen of moeilijkheden in de opvoeding

hebben kunnen bij ons terecht voor ouderbegeleiding, thuisbegeleiding en gezinsbehandeling.

Specifieke behandelingen voor het aanpakken van angsten, dwangmatig gedrag en boosheid worden

ook verzorgd. Tevens worden er periodiek sociale vaardigheidstraíningen (SOVAplus-training),



trainingen voor het vergroten van de eigenwaarde (de STER-training) en groepstherapieën

aangeboden.

4. Samenstellingvan de praktiik

Aan mijn praktffk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden {namen en

BlGregistraties van regiebehandelaren);

Medewerker 1

Naam: Renate Hallmans

BIG-registratienummer: 89052531425

5. Professioneel nehirerk

5a. lk maak gehruik van een professioneel netwerk waaronder:

HuisartsenpraktUk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

GGZ-instellingen

Anders: Gezinscoaches, scholen en zorgboerderijen.

5b. lkwerk in mijn proifessioneel netwerk het meest, frequent, samen met {naam/namen en indien

van toepassing BlG-registratie(s)|:

Gezinscoaches binnen de gemeenten Noord- en Midden-Limburg.

5c. lk maak in de volgende situaties gebruik van dat profeasionele netrerl6 teízii dÈ patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

We maken op momenten dat er sprake is wan psychiatrische problematiek in engere zin, gebruik van

huisartsen en GGZ-instellingen met psychiatrische consultatie, voor eventuele medicatie, diagnostiek

en indien nodig doorverwijzing.

5d. Patiërten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises torecht bii {miizelf,

huisar&npraktiik/post, spoedeisende eerste hulg gp+risisdienst):

Momenteelworden cliënten in gevalvan crisis doorverwezen naar de eigen huisarts. Om de kwaliteit

te verbeteren heeft dit punt de aandacht binnen de praktijk.

5e. Heeft u specifteke aftpraken met een gz+risisdienst, HAP of §EH?

Nee, omdat: er in gevalvan crisis wordt terugverwezen naar de huisarts, omdat hU/zU indien nodig

kan opschalen.

6. Contracten met zorgyerzekeraars en de vergoedint van uÉrzekerde zorg



Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee, want wij werken met kinderen en hun systeem en daarbij is de Jeugdwet van toepassing. Dit

betekent dat er contracten zíjn gesloten met de gemeenten en de jeugdzorg vergoed wordt vanuit de

gemeenten

7. Behandeltarieven:

lk heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

lk heb het tarief overig (zorglproduct voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

lk heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

lk hanteer voorwaarden voor no-show, deze zijn bekend binnen de praktijk.

8. Kwaliteitswaarborg

lk voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

bra nche/be roepsvereniging(aa nvin ken wat va n toepassing is:

lntervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van m'rjn beroepsvereniging

lk upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op

www.ggzkwa I iteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bii mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenf unctionaris) :

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos t.a.v. de directie (dhr. drs. R.G.M. Derks)

Deemselstraat 2 6041KR Roermond

of

Een klacht indienen bij de geschillencommissie (de praktijk is aangesloten bij de commissie Zorg

Algemeen)

Link naar website:

http ://www. pra ktij kde roos. n l/we rkwijze /
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij



Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

De geschillencommissie

Link naar website:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/adressen-ondernemers/c1ccd6a2-5Í8342L0-

aa ad-3ed60f592ad0/ki nder-en-je ugdprakij k-de-roos

10. Regeling bii vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen t'lidens mijn afirezigheid gedurcnde vakantie en ziekte terecht bii

Naam vervangend behandelaar:

Dhr. drs. Roland Derks en mw. Drs. R. Hallmans

10b. lk heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval miin praktiik plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

ll. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

lL. Wachttiid 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 per gecontracteerde zorgmodule en per zorglocatie.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkderoos.nl/werkwijze/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktiik als volgtgeregeld {zoals: wie ontuangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is er eerst een telefonische intake

nodig deze telefonische intake vindt plaats met een orthopedagoog of een pqycholoog. Vervolgens

volgen er na de telefonische intake één ó twee intakegesprekken met ouderV opvoeders en/ of kind

of jongere plaats door behandelaar zelf. De communicatie met de cliënt verloopt vervolgens via z'rjn

of haar eigen behandelaar.

12b. lk verwijs de patiënt terug naar de verwijzer-indien mogeliift met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt {zoals een ander

wer*terrein of een behandelaar met een andere specffieke deskundigheid):



Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktiik gesteld door

Naam: Mw. Drs. R. Hallmans

Generalistische basis en specialistische GGZ:

Kwalifi catie Omschrijving

9406 GZ-psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bii het diagnostisch FÍoG€§, zo ja in welke rcl?:

psychologen, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.

14. Behandeling

llta. Het behandelplan wordt in miin praktiik in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Mw. Drs. R. Hallmans

Generalistische basis en specialistische GGZ:

Kwalificatie Omschrijving

9405 GZ-psycholoog

14b. Het aanspreekgrnt voor de patiënt tiidens de behandeling is

Aanspreekpunt is de behandelaar zelf en de regiebehandelaar:

Naam: Mw. Drs. R. Hallmans

Generalistische basis en specialistische GGZ:

Kwalificatie Omschr'rjving

9405 GZ-psycholoog

lrtc. De patiënt/cliënt isgeïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tiidens de

behandeling {naam en funetie van de betreffende persoon ziin bekend bij de patiënt/cliënt}:

Ja

14d, Bii langer durende hehandeling (> 12 weken) stuur ík een afschrifr van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwiirer), tenzii de patiënt d*arvoor gsen tffitemming geeft:

Ja

1tle. lk draag zorg voor g@de communicatie met de patiënt en -indien van toepassing en met

tetemmingvan de patiëÍït- diens naasten, ouer het kloop van de behardeling. lk doe dat als

volgt:

Er wordt een behandelplan of een onderzoeksplan opgesteld. Daarnaast dienen cliënten een



toestemmingsverklaring te tekenen met daarbij ook de algemene voonraarden.

14f. Devoorgarrgvan de behandelingwordt in miin prakiikalsvdgtgemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatiegesprekken vinden plaa§ alsook ROM.

14h. lk evalueer periodiek €n tiidig met de @iënt {en anentueel zijn naasten} de voortgang

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hieruoor:

2 é 3 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgen& manier:

Na afloop van de behandeling krijgen de cliënten een tevredenheidsvragenlijst toegestuurd.

15. Afsluiting/nazorg

15a. lk bespreek met de patiënt {en eventueel zijn naasten} de resuttaten van de behandeling en

de mogeliike veruolgstappen:

Ja

15b. De verwiizer wordt hiervan in ke*nis geteld middels een afrondingsbrief, temii de patiënt

hiertegen bearaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolghhandeling nodig is, geef ik hiercver gerichÈ aódes aan de verwijzer. lk

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig ouer het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien uan het vervolgadvies, tenzii de Batiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. lk vraq om toestemming van de patiënt bii het delen van gegevens met niet bii de

behandeling htrokken profesionals:

Ja

16b. ln situaties waarin het beroepsgeheim mogeliik doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtliinenvan de broepsgroep, waaronderde melMe kindermishandelingen

huiselijk geweld (bii conflict van plichten, vermoden van kindermishandelirg of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bii de zorEyerzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. lk gebruik de privacyverklaring als de patiënt z'ljn diagnose niet kenbaar wil maken aan ziin



zorgyerzekeraar/Dls:

niet van toepassing

lll. Ondertekening

Naam: Dhr. drs. R.G.M. Derks

Plaats: Roermond

Datum: 01-05-2018

lk verklaar dat ik me houd aan de wetteliike kaderc van mijn beroepsuitoefening;

handel conform het model l«waliteiBstatuut en dat ikdit l«waliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja

Te1.0475-475558
www. pra ktijkderoos. nl


