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kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden 

I. Algemene informatie 
 

1. Gegevens ggz-aanbieder  
Naam praktijk   Paarlberg Psychotherapie 
Naam regiebehandelaar Annette J.C. Paarlberg 
Praktijkadres   Vondelstraat 32 
Telefoonnummer  06-22797711 
E-mail    info@paarlbergpsychotherapie.nl 
Inschrijving KvK   85449369 
Website   www.paarlbergpsychotherapie.nl  
BIG-registraties   GZ-psycholoog: 99916365925, Psychotherapeut: 09916365916 
Overige kwalificaties EMDR practitioner Europe, EFT basistherapeut, Schematherapie 

basistherapeut  
AGB-code praktijk  in aanvraag 
AGB-code persoonlijk  94103662 
 

2. Werkzaam in: 
De basis- en gespecialiseerde ggz 
 
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod 
3.a. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: Ik heb mij 
gespecialiseerd in het werken met mensen met angst- en stemmingsklachten, 
persoonlijkheidsproblematiek, aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), angst- en 
stemmingsproblematiek rondom zwangerschap en bevalling, groepspsychotherapie, psychotrauma 
en partnerrelatieproblematiek. 
Behandelvormen die ik hanteer zijn: Ik maak onder andere gebruik van interventies uit 
verschillende psychodynamische therapieën (MBT, KPP, AFT, DIT en EFT), cognitieve 
gedragstherapie, schematherapie, systeemtherapie en EMDR (en andere traumagerichte 
interventies). 
 
3.b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:  
Persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, depressieve klachten, angstklachten, PTSS,  
relatieproblematiek. 
 
4. Samenstelling van de praktijk 
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden: AJC Paarlberg, GZ-
psycholoog, BIG 99916365925 en psychotherapeut, BIG 09916365916 
 
5. Professioneel netwerk 
5.a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder huisartsenpraktijk(en) en 
collegapsychologen en –psychotherapeuten.  
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5.b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent samen met: Huisartsen, POH, Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis, Pro Persona, GGZ Momentum, vrijgevestigde psychotherapeuten.  
 
5.c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt 
daarvoor geen toestemming geeft: Doorverwijzingen, informatieoverdracht en intercollegiaal 
overleg, intervisie. 
 
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij: In geval van crises kunnen 
cliënten binnen kantooruren telefonisch of via de mail overleggen met mijzelf, buiten kantooruren 
kunnen cliënten terecht bij hun eigen huisarts of bij de huisartsenpost. In overleg kan eventueel 
acute dienst (GGZ) of spoedeisende hulp ingeschakeld worden. 
 
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? 
Nee, omdat ik per cliënt in geval van crisis het beleid met de huisarts afstem 
 
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg: 
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?  
Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars  
 
7. Behandeltarieven 
 
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.  
Ik heb het tarief overig (zorg)product1 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: www.paarlbergpsychotherapie.nl  
 
8. Kwaliteitswaarborg 
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  

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: 
www.paarlbergpsychotherapie.nl  
 
9. Klachten en geschillen regeling 
Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het intervisieverband 
aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt. Ook kunt u de klachtencommissie van de 
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten benaderen 
www.lvvp.nl  
 
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 
10.a  
Tijdens sluiting van de praktijk vanwege vakantie, ziekte o.i.d. heb ik waarneming geregeld bij een 
van collega’s uit mijn intervisiegroep. 
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10.b 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.paarlbergpsychotherapie.nl en kunnen deze telefonisch opvragen. De informatie is 
gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz. 
 
12. Aanmelding en intake 
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: U kunt zich aanmelden via de mail. 
Laat uw naam, telefoonnummer en vraag achter, dan bel ik u zo spoedig mogelijk op. In een eerste 
telefonisch contact bespreek ik kort met u de reden van uw aanmelding. Er worden globale 
persoonsgegevens genoteerd (geboortedatum, adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en er 
wordt gevraagd naar een actuele verwijsbrief van uw huisarts. Ook krijgt u voorlichting over de 
verdere procedure en eventuele wachttijden. 
 
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: ja 
 
13. Diagnostiek 
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:  
Annette Paarlberg, GZ-psycholoog, psychotherapeut. 
Generalistische basis GGZ: 9402, psychotherapeut, 9406, GZ-psycholoog 
Gespecialiseerde GGZ: 9402, psychotherapeut 
 
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?  
Bij complexe diagnostiek kan ik gebruik maken van mijn intervisie-netwerk voor extra overleg. 
 
14. Behandeling 
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: AJC 
Paarlberg, GZ-psycholoog, psychotherapeut. 
Generalistische basis GGZ: 9402, psychotherapeut, 9406, GZ-psycholoog 
Gespecialiseerde GGZ: 9402, psychotherapeut 
 
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: AJC Paarlberg, GZ-psycholoog/ 
psychotherapeut. 
Generalistische basis GGZ: 9402, psychotherapeut, 9406, GZ-psycholoog 
Gespecialiseerde GGZ: 9402, psychotherapeut 
 
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling: 
ja  
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift of samenvatting 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: 
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Met cliënten stel ik een behandelovereenkomst op met behandelplan, -doelen, en afspraken. Een 
kopie van het behandelplan wordt, als de cliënt daar toestemming voor geeft, aan de huisarts 
verstuurd. Daarnaast vindt er minimaal elk half jaar een evaluatie van de behandeling plaats met de 
cliënt. 
 
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals 
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Evaluatie: ROM vragenlijsten en 
voortgangsgesprek over het behandelplan. 
 
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, 
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Bij BGGZ: halverwege de behandeling. Bij SGGZ: 
minimaal elke 6 maanden. 
 
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Altijd 
mondeling, en in elke reguliere evaluatie en met behulp van de CQi, na afloop van de behandeling 
 
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 
 
 

III. Omgang met patiëntgegevens 
 

16. Omgang met patiëntgegevens  
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals: ja 
 
15b. 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 
 
15c. 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: ja. 
 
Naam: A.J.C. Paarlberg 
Plaats: Nijmegen 
Datum: 13-04-2022 


