
Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-Vrijgevestigden 
 
Per1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet, 
verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de 
juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en 
kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat 
een wel overwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de 
besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor 
werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder 
opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en 
toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van 
de zorg die een aanbieder levert.  
 
1.Gegevens GGZ aanbieder: 
 
Naam Praktijk: Psychologie Praktijk Peetoom 
Naam regiebehandelaar: Elise Peetoom 
Straat en huisnummer praktijkadres: Oude Parklaan 111 
Postcode en plaats praktijkadres: 1901 ZZ Castricum 
Telefoonnummer: 06-14238273 
Emailadres: elisepeetoom@praktijkpeetoom.nl 
Kvk-nummer: 60713275 
Website: www.praktijkpeetoom.nl 
BIG-registraties: 59918371925 
Overige kwalificaties: Lid VGCT 
Basisopleiding: Klinische Psychologie UvA 
AGB-code Praktijk: 94060819 
AGB-code Persoonlijk: 9401758 
 
2. Werkzaam in 
 
De generalistische Basis GGZ 
 
3. Aandachtsgebieden  
 
Angststoornissen, PTSS, Stemmingsstoornissen, eetproblematiek, burn-out, overspannenheid, 
zelfbeeldproblematiek, assertiviteitsproblemen, levensfaseproblemen, verslaving.  
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte Therapie, steunende/structurerende 
gesprekken, IPT, Leefstijltraining 1 en 2.  
 
4. Samenstelling Praktijk 
 
In mijn praktijk is de volgende zorg-verlenende medewerker verbonden: E.R. Peetoom 
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5. Professioneel Netwerk 
 
Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:  
Huisartsen,  POH-GGZ, collega psychologen en –psychotherapeuten, Diëtiste. 
 
Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest samen met: 
Mw. C. Janse, GZ-Psycholoog 
Mw. V. Langstraat, GZ-Psycholoog/Psychotherapeut/seksuologe i.o. 
Mw. J. Pijl, GZ-Psycholoog 
Dhr. P. Bouwman, verslavings-, gezins,- en relatietherapeut 
Mw. M. Grippeling, diëtiste 
 
Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt 
daarvoor geen toestemming geeft:  
Ik overleg over indicatie en instellen farmacotherapie met de huisarts.  
Opschalen door verlenging traject of verwijzing SGGZ gaat altijd in overleg met de huisarts.  
Afschalen gaat in overleg met POH-GGZ en huisarts.  
Indicatie voor mindfulness-behandeling overleg ik en/of besteed ik uit aan mw. C. Janse 
Indicatie voor verslavingsbehandeling overleg ik en/of besteed ik uit aan dhr. P. Bouwman.  
Indien er sprake is van eetproblematiek, schakel ik de deskundigheid van diëtiste M. Grippeling 
in.  
 
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:  
Huisarts, Huisartsenpost, Crisisdienst.  
 
Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?   
Nee, dit verloopt altijd via de huisarts die dergelijke afspraken heeft.  
 
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg: 
 
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGC, Zilveren Kruis, CZ, Multizorg.  
 
De lijst met gecontracteerde verzekeraars is te vinden op 
www.praktijkpeetoom.nl/page/tarieven   
 
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 geen voorwaarden en tarief voor no-show. 
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier 
te vinden: www.praktijkpeetoom.nl/page/tarieven 
 
8. Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, 
specialisme of branche/beroepsvereniging:  
 
Intervisie, Bij-en Nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, De 
beroepscode van mijn beroepsvereniging.  
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseigen van mijn beroepsgroep: 
www.praktijkpeetoom.nl/page/wie-ben-ik 
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9. Klachten- en geschillenregeling. 
 
Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij Piet de 
Boer, klachten@nvgzp.nl 
 
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 
 
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: 
Dhr. P. Bouwman: Info@degezinspoli.nl/ www.degezinspoli.nl/ 06-30136981 
Mw. C. Janse: christine@metsteen.nl/ 06-22051102 
 
Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens 
overlijden of andere calamiteiten: JA 
 
11. Wachttijd voor intake en behandeling 
 
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of 
document: www.praktijkpeetoom.nl 
 
12. Aanmelding en Intake 
 
De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: 
E. Peetoom neemt aanmelding in behandeling via telefoon of email. Ik doe alle intakes in de 
praktijk en de diagnostiek. Na intake stel ik behandelplan op. Indien er sprake is van 
verslavingsproblematiek besteed ik de behandeling uit aan dhr. P. Bouwman. Ik ben als 
hoofdbehandelaar dan aanwezig bij het vaststellen van het behandelplan en bij het afsluitende 
gesprek.  
 
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: JA 
 
13. Diagnostiek 
 
De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: 
E. Peetoom, GZ-Psycholoog 
 
14. Behandeling 
 
Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:  
E. Peetoom, GZ-Psycholoog 
 
Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:  
E. Peetoom, GZ-Psycholoog 
 
De patiënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling: JA 
 
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 
 
 
 
 

mailto:klachten@nvgzp.nl
mailto:Info@degezinspoli.nl/
http://www.degezinspoli.nl/
mailto:christine@metsteen.nl/
http://www.praktijkpeetoom.nl/


Ik draag zorg voor de goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing met de 
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als 
volgt: 
Ik stel na de intake een behandelplan op met de cliënt, ik laat een behandelovereenkomst 
ondertekenen, ik geef een passende folder van de VGCT mee en/of EMDR vereniging. Ik overleg 
met cliënt of hij/zij naasten mee wil nemen naar de behandeling, dit is altijd mogelijk.  
Ik evalueer het behandelplan in sessie 5. Ik doe een voor en een nameting via ROM en bij een 
langerdurende behandeling voer ik ook een tussentijdse meting uit. De uitslag bespreek ik altijd 
met de cliënt en gebruik ik als voortgangsevaluatie.  
 
Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigd ROMmen (SVR) voor 
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG): JA 
 
Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Mondeling na intake, in 
sessie 5 en in het afsluitende gesprek.  
 
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 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 heeft: 
JA 
 
16. Omgang met patiëntengegevens.  
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 
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 
 
Ondertekening: 
Naam: E. Peetoom 
Plaats: Castricum 
Datum: 31-10-2016 
 
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel 
conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuur naar waarheid heb 
ingevuld: JA 


