
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 regiebehandelaar: Marjan Krijgsveld
BIG-registraties: 49915450025
Overige kwalificaties: Gz-psycholoog, EMDR (basis), ACT, KPSP (basis), schematherapie
Basisopleiding: Psychologie (klinisch met als nevenrichting ontwikkelingspsychologie)
AGB-code persoonlijk: 94007919

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psycheheel
E-mailadres: psycheheel@gmail.com
KvK nummer: 74441396
Website: www.psycheheel.com
AGB-code praktijk: 94059890

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Klachten: Depressie en angststoornissen, PTSS, lichamelijke klachten, verwerkingsproblematiek,
zelfbeeldproblematiek, perfectionisme, aanpassingsproblemen, acculturatieproblemen, rouw,
heimwee, studieproblemen, arbeidsproblemen.

Doelgroepen: studenten, starters, jonge ouders, internationals, hoog opgeleiden

Behandelmethoden: CGT, ACT, EMDR, Inzichtgevende gesprekstherapie, wandeltherapie,
hypnotherapeutische technieken, schematherapuetische technieken en biofeedback,

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: Marjan Krijgsveld
BIG-registratienummer: 49915450025

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: SSC van de RuG



5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Collega Gz-psychologen, GGz instellingen, de RuG en huisartsen

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Intervisie, consultatie, infodelen rond medicatie, afstemmen diagnostiek en behandelplannen bij
gedeelde of opeenvolgende zorg, op- of afschaling zorg

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
- Doktersdienst Groningen: 0900-9229, Van Swietenlaan 2b
- Centrale Spoed Opvang: 050-3618020, Hanzeplein 1
- Crisisdienst Universitair Centrum Psychiatrie (UCP): 050-3618880, UMCG terrein ingang 32
- Crisisdienst Lentis: 050-5223555, Hereweg 78a00-9229

Ben je slachtoffer van een misdrijf dan kun je je ook wenden tot Slachtofferhulp via:
https://www.slachtofferhulp.nl/ of bel 0900-0101

Denk jezelf aan zelfmoord of ben je bang dat een bekende van je dat zal doen, dan kun je 24/7
contact opnemen met: https://www.113.nl/ waar je kan chatten of bel 0900-0113

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: in de BG-GGZ het volstaat afspraken met de client te maken wat te doen in geval van
crisis

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

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 no-
show tarief: https://www.psycheheel.com/kosten-en-vergoedingen

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
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):



Stap 1: overleg met mij
Stap 2: LVVP Klachtprocedure volgen (als het niet lukt om er met de psycholoog uit te komen):
Alles is vanaf 1-1-2017 vastgelegd volgens WKKGZ
Klachtafhandeling met behulp van de klachtenfunctionaris
Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient de cliënt bij voorkeur eerst het LVVP-
klachtenformulier in te vullen. Hij/zij mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl,
waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met hem/haar opneemt. De
klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06.

Ik upload het document met de klachtenregeling op:
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP-leden (waaronder Psycheels behandelaar Marjan Krijgsveld) zijn collectief aangesloten op de
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal
portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen,
psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). Deze Geschillencommissie voor
Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509
LP Den Haag.

Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Willeke Kasje
Floor Duursma-Wolters

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.psycheheel.com (onderaan in de balk is de
wachttijd te vinden)

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):
Aanmelding via het aanmeldformulier te vinden op de website www.psycheheel.com
Binnen 5 werkdagen volgt een uitnodiging door drs. M.H. Krijgsveld (praktijkhouder/Gz-Psycholoog)
voor een intakegesprek bij haar. Planning volgens de op de website vermelde wachttijd met
informatie over de locatie en de noodzaak van verwijzing door de huisarts om voor vergoeding in
aanmerking te kunnen komen.
Intake uitsluitend op afspraak, altijd uitgevoerd door drs. M.H. Krijgsveld



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: Drs. M.H. Krijgsveld

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Als cliënt elders in behandeling is of was en daar toestemming voor geeft, zal diagnostische
informatie aldaar opgevraagd worden. Bij twijfel kan ihkv intervisie een collega geconsulteerd
worden of -igv toestemming- met de huisarts overlegd worden

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Drs. M.H. Krijgsveld

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Drs. M.H. Krijgsveld

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

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 of
een samenvatting hiervan 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:
Mondeling wordt het bij aanvang, na intake, opgestelde behandelplan geëvalueerd. Soms gebeurd
dit elke sessie, soms pas aan het eind van de behandeling. Als na 5 sessies de behandeling nog niet
klaar is zal dan tussentijds geëvalueerd worden



14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voorgangs/evaluatiegesprekkken, vragenlijsten en/of ROM, SUD en VOC scores bij EMDR

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): SVR gaat nu over naar AKWA GGZ , bestaat niet
meer en is zo niet meer van toepassing

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:
Evaluatiegesprekken rond voortgang behandeldoel en subjectieve klachtervaring door client iig
mondeling elke 5 sessies of vaker en bij afsluiting en daarnaast desgewenst via vragenlijsten:
Rom
SUD en VOC scores
e.a. klacht en client relevante metingen

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Evaluatiemomenten ingebouwd in de gesprekken meteen na intake en iig na elke 5
behandelgesprekken en bij afsluiting.

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: Drs. M.H. Krijgsveld



Plaats: Groningen
Datum: 06-12-2019

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
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