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: Drs. S.A.J. (Stephan) van Disseldorp
BIG-registraties: 29020649501
Overige kwalificaties: Psychiater / Psychotherapeut / Bopz-arts
Basisopleiding: Arts
AGB-code persoonlijk: 03059212

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid & Vitaliteit
E-mailadres: contact@praktijkvandisseldorp.nl
KvK nummer: 08200573
Website: www.praktijkvandisseldorp.nl
AGB-code praktijk: 94057354

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Stemming en angststoornissen
Psychotische stoornissen, dissociatieve stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Schizofrenie
Bipolaire stoornissen
PTSS
ASS
AD(H)D
Psychofarmaca
Zingevingsvragen
Gedragsproblemen, Partnerrelatieproblemen
Géén ernstige eet- & gewichtsproblematiek en géén ernstige verslavingsproblematiek
Behandelvormen:
Psychoanalytisch psychotherapie,
Cognitieve gedragstherapie
Interpersoonlijke therapie,
EFT, ACT, RET
Psychomotorische therapie; Creatieve therapie (Drama)
Intensief psychiatrische thuiszorg (IPT)
Partnerrelatie / systeemtherapie

4. Samenstelling van de praktijk

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

Medewerker 1
Naam: Mw. drs. E. de Boer, Systeem- en relatietherapeute (EFT) te Groenlo
BIG-registratienummer: 19000090030

Medewerker 2
Naam: Mw. drs. M. Bosma, Psycholoog (NIP) en haptotherapeut (VVH) te Zutphen
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 3
Naam: Mw. drs. M. Brijan, GZ-psycholoog, orthopedagoog, Praktijk PassPect te Groenlo
BIG-registratienummer: 19063425925

Medewerker 4
Naam: Mw. R. Deeterink , Intensieve Psychiatrische Thuiszorg (IPT) te Zutphen
BIG-registratienummer: 29044803630

Medewerker 5
Naam: Dhr. J. Hartlief, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) te Malden
BIG-registratienummer: 19045499330

Medewerker 6
Naam: Dhr. J. Houwers, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) te Aalten
BIG-registratienummer: 19006241530

Medewerker 7
Naam: Huisartsen Zorg Oost-Achterhoek (HZOA) onder auspiciën van HOOG, Huisartsen Organisatie
Oost-Gelderland (37 huisartsen)
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 8
Naam: Mw. J. Maarse, Psychomotore therapeut te Almen
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 9
Naam: Dhr. R. van der Meiren, Ambulant Psychiatrisch Verpleegkundige (APV) te Zutphen
BIG-registratienummer: 59054307730

Medewerker 10
Naam: Mw. drs. K. Rikkers, basis-Psycholoog Msc
BIG-registratienummer: 39052856125

Medewerker 11
Naam: Mw. I. van der Voort , Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) te Zutphen
BIG-registratienummer: 19015816930

Medewerker 12
Naam: Dhr. Dr. H. Wessels, Klinisch neuropsycholoog te Winterswijk BIG: 19025881225 /
39025881216
BIG-registratienummer: 39025881216

Medewerker 13
Naam: Mw. M. Wagenaar, Creatief Therapeut, Drama te Groenlo
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 14
Naam: Mw. A. Hamming, Creatief Therapeut Drama te Zutphen
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 15
Naam: Mw. Mevr. D. de Jong van Lier, Creatief Therapeut Drama te Groenlo
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 16
Naam: Dhr. Drs. M. Hermans, Klinisch Psycholoog te Groenlo
BIG-registratienummer: 49049886825

Medewerker 17
Naam: Mw. C. Loth, Verpleegkundig Specialist GGZ
BIG-registratienummer: 19019167930

Medewerker 18
Naam: Mw. M. Bergman Opweg Coaching. Mw. te Eibergen
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 19
Naam: Dhr. H.J.J. Fennema, psychiater
BIG-registratienummer: 79020950401

Medewerker 20
Naam: Mw. M. Tuin, Psychotherapeut
BIG-registratienummer: 19025504130

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Praktijk Timmer te Zutphen, Praktijk voor psychiatrie en consultatie te Zutphen
Stichting De Lichtenvoorde
Diverse psychotherapeutische groepspraktijken, waaronder De Rietkamp in Eibergen en PKP
Kobussen & Partners Psychologen te Doetinchem
Zelfstandige Kwaliteitsvereniging Psychiaters Oost-Nederland te Brummen
Huisartsen Organisatie Oost-Nederland (HOOG)
PassPect, Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie te
Groenlo
Project Pi, Zorgboerderij te Zutphen
Urtica de Vijfsprong Zorgboerderij te Vorden
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Praktijk Timmer te Zutphen, Praktijk voor psychiatrie en consultatie te Zutphen
Stichting De Lichtenvoorde
Diverse psychotherapeutische groepspraktijken, waaronder De Rietkamp in Eibergen en PKP
Kobussen & Partners Psychologen te Doetinchem
Zelfstandige Kwaliteitsvereniging Psychiaters Oost-Nederland te Brummen
Huisartsen Organisatie Oost-Nederland (HOOG)

PassPect, Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie te
Groenlo
Project Pi, Zorgboerderij te Zutphen
Urtica de Vijfsprong Zorgboerderij te Vorden
Project Pi, Zorgboerderij Te Zutphen
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Medebehandeling
EMDR
Second opinion
Consultatie (poli) klinisch medische disciplines van perifere ziekenhuizen e/o Academische Centra
Beeldvormende technieken i.o.m. neurologie
Laboratoriumonderzoek (bloed / urine)
Functieonderzoek (o.a. ECG, EEG, CT-scan en MRI)
Klinisch (neuro) psychologisch onderzoek
Gespecialiseerde klinische GGZ voorzieningen
Indicatie zowel op-als afschaling
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Regionale huisartsenposten Huisartsenpost (HAP):
Doetinchem (Slingeland Ziekenhuis): 0314-329888
Winterswijk (Streekziekenhuis Koningin Beatrix): 0900-5009000,
Zutphen (Gelre Ziekenhuis): 0900-2009000.
Na beoordeling door de dienstdoende huisarts op de HAP, kan deze een beroep doen op regionale
GGZ crisisdienst om de ernst van de toestand/situatie van de cliënt te beoordelen en een acute
behandeling noodzakelijk te achten.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: De Huisartsenposten van de ziekenhuizen waarschuwen zo nodig de GGZ crisisdienst

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.praktijkvandisseldorp.nl / www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

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.praktijkvandisseldorp.nl

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
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Ik ben zowel BIG-geregistreerd als Psychiater en als Psychotherapeut en neem vanuit beide
professies deel aan zowel intervisies, visitaties, bij- en nascholingen, voldoe aan de registratie-eisen
van beide beroepsverenigingen waarvan ik officieel lid ben en houd mij aan de beroepscode van
beide beroepsverenigingen (resp. NVvP en LVVP).
Link naar website: www.praktijkvandisseldorp.nl / www.lvvp.info / www.nvvp.net/home

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
- S.A.J. van Disseldorp, Psychiater 06-47668168
- Klachtenportaalzorg: Westerstraat 117, 1601 AD - Enkhuizen
T: 0228 322 205; E: info@klachtenportaalzorg.nl
- Ned. Verenig. voor Psychiatrie (NVvP): klachtenfunctionaris@nvvp.net
- Zelfst. Kwaliteitsverenig. Psychiaters Oost-Nederland:
Marten Putstraat 16, 6971 AD - Brummen; T: 0575565213
- Land. Verenig. van Vrijgevest. Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP):
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Link naar website:
www.praktijkvandisseldorp.nl ; info@klachtenportaalzorg.nl ; klachtenfunctionaris@nvvp.net ;
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ ;
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
- Klachtenportaalzorg: Westerstraat 117, 1601 AD - Enkhuizen
T: 0228 322 205; E: info@klachtenportaalzorg.nl
- Ned. Verenig. voor Psychiatrie (NVvP): klachtenfunctionaris@nvvp.net
- Zelfst. Kwaliteitsverenig. Psychiaters Oost-Nederland:
Marten Putstraat 16, 6971 AD - Brummen; T: 0575565213
- Land. Verenig. van Vrijgevest. Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP):
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Link naar website:
www.praktijkvandisseldorp.nl ; info@klachtenportaalzorg.nl ; klachtenfunctionaris@nvvp.net ;
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ ;

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Op ma, di, wo en do éérst bellen met:
- van 09.00u tot 14.00u: het secretariaat van Praktijk van Disseldorp, T: 0575-760802;
- van 14.00u tot 17.00u: Dr. van Disseldorp, T: 06 47 668 168 of - bij diens
afwezigheid/onbereikbaarheid - de voorwacht (ingesproken bericht bij geen contact in zijn gehéél
afluisteren!).
Op vrij éérst bellen met Dr. van Disseldorp, 06 47 668 168 of - bij diens
afwezigheid/onbereikbaarheid - de voorwacht (ingesproken bericht bij geen contact in zijn gehéél
afluisteren!).
Bij een noodsituatie binnen kantoortijden brengt de secretaresse of de voorwacht u zo nodig in

contact met de dienstdoende psychiater.
Bij een noodsituatie buiten kantoortijden zie 5d onder "Professioneel netwerk"
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.praktijkvandisseldorp.nl

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):
1. Telefonische aanmelding via secretariaat (0575-760802) of rechtstreeks bij psychiater van
Disseldorp (06-47 668 168). Personalia worden genoteerd door het secretariaat; formulieren
ingevuld; dossier aangemaakt; verwijsbrief en biografie in ontvangst genomen;
2. Aanvullende gegevens m.b.t. evt. vorige onderzoeken/behandelingen worden met toestemming
van de cliënt opgevraagd;
3. Kennismaking met de psychiater: 30 à 60min
4. Eventueel aanvullende intake door SPV en/of psycholoog: 60 à 90min
5. Evt. aanvullend psychodiagnostisch/klinisch (neuro) psychologisch onderzoek;
6. Na kennismaking met de psychiater en intake door SPV en/of psycholoog worden behandelplan /
behandelovereenkomst opgesteld en zo nodig een inschatting gemaakt m.b.t. de noodzaak van het
inzetten van een medebehandelaar
7. Bericht aan huisarts;
8. Start behandeling;
9. Evaluatie na 4 en 8 weken;
11. Beëindiging behandeling alleen in goed overleg en na een eindevaluatie; evt. advies over
voortzetting gespecialiseerde behandeling elders;
12. Brief naar huisarts beëindiging 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: Drs. S.A.J. van Disseldorp psychiater/psychotherapeut en/of Dr. H.Wessels klinisch
neuropsycholoog
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater

9402
9405
9418

Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Klinisch (neuro)Psycholoog / Basispsycholoog / Psycholoog / HBO-verpleegkundigen (SPV, APV) /
Psychomotorisch therapeut / Dramatherapeut / Intensieve Psychiatrische Thuiszorg

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Drs. S.A.J. van Disseldorp psychiater/psychotherapeut Regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater
9402
Psychotherapeut
9405
Klinisch psycholoog
9418
Klinisch neuropsycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Drs. S.A.J. van Disseldorp psychiater/psychotherapeut Regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater
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:
Na ieder gesprekscontact wordt kortstondig het verloop van het gesprek met de cliënt geëvalueerd
en naar zijn satisfactie gevraagd over het gesprek.
In het eerst volgende gesprek wordt kortstondig gevraagd naar de achtergebleven indruk van het
vorige gesprek, het effect en de beleving ervan.
Vastgelegd in dossier
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM-vragenlijsten
voortgangsrapportages c.q. decursus
zo nodig psychologisch onderzoek tussentijds

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): Er moeten (landelijke verplichting) weer privacy
gevoelige gegevens verstuurd naar de SBG; (zie ook landelijk protest daartegen ter bescherming van
privacygevoelige gegevens van cliënten. https://www.skipr.nl/actueel/id31399-sbg-mag-doorgaanmet-verzamelen-rom-data.html
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:
- éénmaal in de 4 à 8 weken
- en ieder geval ook:
Na ieder gesprekscontact wordt kortstondig het verloop van het gesprek met de cliënt geëvalueerd
en naar zijn satisfactie gevraagd over het gesprek.
In het eerst volgende gesprek wordt kortstondig gevraagd naar de achtergebleven indruk van het
vorige gesprek, het effect en de beleving ervan.
- ROM-metingen
Het e.e.a. wordt vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQI Consumer Quality Index
na intake, na 3 maanden a.h. einde 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

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: S.A.J. van Disseldorp
Plaats: Zutphen
Datum: 03-03-2019

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

