Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde
I.

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
- Reinoud Albrecht
- Leeghwaterstraat 2a, 3553GV Utrecht. Voor 1nP: Goeman Borgesiuslaan 77, 3515ET Utrecht
- Tel: 0621622510
- Email: info@albrecht-consult.nl. Voor 1nP: r.albrecht@extenzo.nu
- KvK: 30273853
- www.albrecht-consult.nl
- BIG Klinisch psycholoog 690.432.057.25
- BIG Psychotherapeut 890.432.057.16
- Lidmaatschappen: VGCt, VEN (EMDR), EFT, NIP, LVVP
- Basisberoep: psychologie
- AGB praktijkcode: 94-000920, AGB zorgverlener code: 94-004277
2. Werkzaam in:

 generalistische basis-ggz
 gespecialiseerde ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

 Negatief zelfbeeld, het verwerken van nare ervaringen (trauma), depressie,
persoonlijkheidsproblematiek, angst- en onzekerheidsklachten.
 Mijn voornaamste methodieken zijn: cognitieve gedragstherapie, EMDR en
inzichtgevende/clarificerende gesprekken.

4. Samenstelling van de praktijk

 Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
1e intervisiegroep: M.Timp (BIG 09050075925), L. van Hennik (BIG 39052750625), S.
Vercouteren (BIG 79059086825).
 2e intervisiegroep 1nP: W. Amptmeijer (psychiater), J. Quirijnen (klinisch psycholoog), M.
Stroop (GZ-psycholoog), G. Vegt (GZ-psycholoog), A. Bosma (SPV), H. Smits (SPV), I. Dietz
(psychologe), M. van der Cingel (psychologe), M. Walet (maatsch. werkster), P. de Koning
(vaktherapeut), L. Doomen (vaktherapeute). J. Donk (vaktherapeute), K. Amigh (relatie
therapeute).

5. Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:





Ja: Huisartsenpraktijk(en)
Ja: Collega psychologen en -psychotherapeuten
Ja: Verpleegkundig specialisten
Ja: GGZ-instellingen
Pagina 1 van 5

-

Ik maak geen gebruik van zorggroep(en)
Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest/frequent samen met: de leden van mijn
intervisiegroep, de POH-GGZ van uw huisarts, de GGZ behandelaar of instantie waar u tegelijk
in behandeling bent
Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft: medebehandeling, diagnose, consultatie, medicatie
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij : mijzelf, huisartsenpost,
spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst
Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat de cliënt mij kan
bellen en zelf de andere opties weet

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis (www.zilverenkruis.nl ), VGZ
(www.vgz.nl ), CZ (www.cz.nl ), Menzis (www.menzis.nl ), DSW (www.dsw.nl ), De Friesland
(www.defriesland.nl ), Multizorg (www.multizorg.nl )
7. Behandeltarieven

 Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. De zorg wordt voor u voor 100% vergoed, waarbij
het principe van het eigen risico wordt gehanteerd
 Ik hanteer bij niet vergoede-basispakketzorg het volgende tarief: €98,- per 45 min. face to face
tijd. Voor het tarief bij coaching zie www.albrecht-consult.nl
 Ik hanteer geen tarief voor no-show, maar bespreek wel wat de reden is.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging:







Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
de beroepscode
link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:
www.LVVP.nl , www.BIG.nl

9. Klachten en geschillen regeling
o

Per 1 jan 2017 wordt dit geactualiseerd. Voorlopig kunnen mijn patiënten met klachten over mij
of mijn behandeling terecht bij de volgende twee instanties:

College van Toezicht / NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam http://www.tuchtcollegegezondheidszorg.nl/contact

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
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 Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: mw. M.
Timp (0610446303) of mw. L. van Hennik (0650433571)
 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 www.albrechtconsult.nl en kunnen deze per email of telefonisch opvragen. De wachttijd geldt zowel voor de
generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Indien mijn jaarbudget bij een verzekeraar
op is, dan krijgt u dit van mij te horen bij aanmelding.
12. Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

 Als u bij mij in behandeling komt, dan doe ik de aanmelding, de intake en verloopt de
communicatie met mij
 Als u via 1nP bij een van mijn medebehandelaars in behandeling komt dan informeert deze
medebehandelaar u over de inschrijving bij www.1nP.nl . Ik ben betrokken bij de intake en ik
monitor de behandeling.
 Ik verwijs de patiënt naar een andere hulpverlener of terug naar de verwijzer –indien mogelijk
met een passend advies- indien mijn praktijk of de medebehandelaar geen passend aanbod heeft
op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere
specifieke deskundigheid)
13. Diagnostiek

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door mijzelf, Reinoud Albrecht
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o Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol? Ja, indien u via 1nP bij
een medebehandelaar in behandeling komt, dan is deze ook betrokken bij de diagnose.

14. Behandeling

Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: mijzelf,
Reinoud Albrecht. Indien u bij een medebehandelaar van 1nP in behandeling bent dan gebeurt in
samenspraak met deze collega, maar wel onder mijn regie.
Pagina 3 van 5

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Omschrijving

Kwalificatie

Omschrijving

9405

Klinische psycholoog

9405

Klinische psycholoog

9402

Psychotherapeut

9402

Psychotherapeut

Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: Reinoud Albrecht, of de betreffende
medebehandelaar

 De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.
 Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief
naar de huisarts (of andere verwijzer), maar altijd in overleg met, en bij akkoord van de patiënt.
 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: regelmatig wordt de voortgang van de behandeling besproken, alsmede de ervaren
kwaliteit van ons contact. Het effect van ingezette interventies wordt altijd besproken. U krijgt
een afschrift van alles wat ik over u aan derden verstuur en bij inhoudelijke informatie vraag ik
eerst toestemming. In overleg met u betrek ik naasten in de behandeling
 De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
voortgangsbespreking van behandelplan, evaluatie na elke interventie, evaluatie van het traject
bij een vervolgbehandeling, ROM (standaard om de 3 maanden).
 Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Ik heb hiervoor geen standaardperiode, maar
als we gebruik maken van ROM dan is dit als u de lijst heeft ingevuld en als de behandeling wordt
verlengd dan is er altijd een evaluatie. Voorts evalueer ik het effect van elke interventie met u.
 Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: via de sessielijst SRS/ORS
(als we deze gebruiken), via uw feedback na afloop van een interventie zoals EMDR, als we de
behandeling vervolgen of afsluiten.
www.sbg.nl : toont een kopie van de overeenkomst met de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor
aanlevering van ROM-gegevens
15. Afsluiting/nazorg

 Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen: ja
 De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt: ja
 Als een vervolgbehandeling elders dan bij mij 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

III.

Omgang met patiëntgegevens

 Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals: ja
 In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
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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
 Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS: ja

IV.

Ondertekening

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
Naam: Reinoud Albrecht
Plaats: Utrecht

Datum: 26 juli 2016
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