Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz 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: Mw. Drs. A.A. Prast
BIG-registraties: 49046071516
Overige kwalificaties: psychoanalytisch psychotherapeut; psychoanalytica; supervisor;andragoloog;
Balint begeleider
Basisopleiding: pedagogische en andragogische wetenschappen (PAW)
AGB-code persoonlijk: 94002020

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse
E-mailadres: tinkaprast@gmail.com
KvK nummer: 27352796
Website: www.psychotherapieamerongen.nl
AGB-code praktijk: 94001625

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
U kunt bij mij terecht met de volgende klachten of problemen:
-Stemmingsstoornissen
-Angststoornissen
-Rouw (na verlies van een dierbare, van werk of van gezondheid)
-Somatisch onverklaarde lichamelijk klachten (SOLK)
-Eetstoornissen
-Identiteitsproblemen (wie ben ik? wat wil ik? )
-Milde vormen van autisme
-Problemen op het werk
-Problemen in het gezin
-Persoonlijkheidsproblemen (langdurig bestaande problemen in de persoonlijkheid, zoals
bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld; instabiliteit van gevoelens en relaties; perfectionisme en
controle-dwang)

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

Medewerker 1
Naam: A.A. Prast
BIG-registratienummer: 49046071516

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: verschillende intervisiegroepen met collega psychoanalytici ; internationale supervisie groep
(Londen) en internationale supervisoren (Londen, Wenen)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
collega's uit twee verschillende intervisiegroepen in Utrecht e.o.
collega psychiaters uit Utrecht en Culemborg
huisartsen uit Amerongen en omgeving
Tevens maak ik deel uit van een internationale intervisiegroep te Londen en heb ik regelmatig
supervisie van een psychoanalyticus en opleider bij de Wiener Psychoanalytische Vereinigung
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Voor consultatie en supervisie, voortgang-bespreking,indicatiestelling, diagnostiek, medicatieconsulten en doorverwijzing
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpraktijk,
dokterspost, GGZ-crisisdienst, en in sommige gevallen ook bij mijzelf
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: crisis bij patiënten in mijn praktijk zelden voorkomt. Psychoanalytische psychotherapie
en psychoanalyse zijn immers gecontra-indiceerd bij patënten die crsisigevoelig zijn! In geval van
dreigende crisis bekijk en bespreek ik per patiënt tot welke collega hij/zij zich kan richten; mijns
inziens is dat de beste kwaliteit!

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychotherapieamerongen.nl /tp_informatie.php

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 noshow tarief: www.psychotherapieamerongen.nl/tp_informatie.php

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.psychotherapie.nl; www.lvvp.info

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Als u klachten heeft over mij als behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste
instantie het best met mij bespreken. Wanneer er sprake is van blijvende onvrede, kan ik voor een
second opinion doorverwijzen naar een collega-psychotherapeut. U hebt ook de mogelijkheid om
een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)of bij de Landelijke
Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Aan beide verenigingen is
een onafhankelijke klachtenfunctionaris verbonden en beide hebben ook een klachtencommissie.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het
kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Informatie hierover vindt u op
de websites van LVVP (www.lvvp.nl) en NVP (www.psychotherapie.nl).
Link naar website:
www.psychotherapieamerongen/tp_informatie.php
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Geschillencommissie Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Link naar website:
www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Namen vervangende behandelaars kunnen patiënten bij mij opvragen tijdens hun behandeling .( In
verband met de wet op de privacy kan ik hier geen namen noemen).
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.psychotherapieamerongen/tp_informatie.php

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):
Werkwijze:
Nadat u zich bij mij heeft aangemeld nodig ik u binnen 14 dagen uit voor een kennismakingsgesprek.
In dit gesprek bespreken we de reden van uw aanmelding en kijken we samen of ik iets voor u zou
kunnen betekenen. We merken gaandeweg ook “of het klikt” tussen ons. Als ik denk, dat uw

hulpvraag niet goed aansluit bij wat ik te bieden heb, probeer ik u zo goed mogelijk door te verwijzen
naar een andere behandelaar.
Als ik denk dat ik u zou kunnen helpen, vraag ik u meestal om een biografie te schrijven. Aan de hand
van deze biografie heb ik vervolgens nog een aantal intake gesprekken met u. Daarna volgt het
adviesgesprek, waarin ik u een voorlopige diagnose voorleg en u een voorstel doe voor behandeling.
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: Mw. Drs. A.A. Prast
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
collega psychiaters, psychotherherapueten en psychoanalytici: voor het verrichten van psychiatrisch
en psychologisch onderzoek ten behoeve van de diagnostiek

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Mw. Drs. A.A. Prast
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Mw. Drs. A.A. Prast
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
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:
De intakefase wordt afgerond met een adviesgesprek, waarin de voorlopige DSM IV
classificatie, een psychodynamische hypothese, alsmede de mogelijkheden en doelen voor de
therapie worden besproken. Vervolgens bespreek ik het behandelplan met de patiënt en worden
afspraken gemaakt over behandelmethode, frequentie van de afspraken en duur van de
behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
-Voortdurende reflectie op ontwikkelingen in het dagelijks leven en de klachten van de patiënt
tijdens de therapiesessies
-Voortgangsbespreking behandelplan
-Tussentijdse evaluaties
-ROM-metingen
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 ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Geachte Mevr. Prast,We bevestigen u dat uw
registratie bij SVR definitief is geworden. De volgende contracten tussen u en SVR zijn van
toepassing:Ovk SVR - Vrijgevestigden v20160801-01 Ovk SVR - Vrijgevestigden Bewerkersovk
v20160801-01 De contracten kunt u downloaden op www.vrijgevestigde.nl.U bent als volgt bij ons
geregistreerd:Mevr. A.A. PrastPersoonlijke AGB-code: 94002020Adres: de Del 21, 3958EH te
AmerongenMet vriendelijke groet,SVR Copyright © 2016 Stichting Vrijgevestigden ROMmen
Proclaimer | Cookies Uw contracten met SVR zijn op 21-11-2016 definitief geworden.Daarom
ontvangt u nu van ons de licentiesleutel, die u aan uw EPD- en ROM-leverancier kunt verstrekken om
gegevens aan te leveren.Uw licentiesleutel is: ZDVP0-KKCWU-6N1UM-WIAIP-YOYUH-JXG5JOp basis
van deze licentiesleutel en uw agb-code '94002020' controleren wij of uw leverancier de gegevens
mag aanleveren.Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.vrijgevestigde.nlMet
vriendelijke groet,Servicedesk SVR Copyright © 2016 Stichting Vrijgevestigden ROMmen Proclaimer |
Cookie
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:
Bij kortdurende behandelingen elke 3 maanden; bij langdurige behandelingen elk jaar en tevens
tussentjds wanneer de patiënt daarom vraagt of wanneer ik dat noodzakelijk vind.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
In mijn behandelingen ben ik voortdurend gespitst op tevredenheid/ontevredenheid van patiënten
zoals die tot uitdrukking komt in positieve en negatieve overdracht. Vaak is er sterk verband tussen
tevredenheid/ontevredenheid en de persoonlijheidsproblematiek die ik behandel. In terugkerende
evaluaties (zie vraag 14h) is tevredenheid/ontevredenheid van de patiënt een belangrijk
aandachtspunt. Tevens nodig ik patiënten bij de start van de behandeling altijd uit, eventuele
ontevredenheid, boosheid, teleurstelling etc. met betrekking tot de behandeling en de behandelaar
(!) waar mogelijk in te brengen in de sessies, omdat zij belangrijk materiaal vormen voor 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

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: Mw. Drs. A.A. Prast
Plaats: Amerongen
Datum: 12-03-2019

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

