
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: F.J. Boersma
BIG-registraties: 89920696925
Basisopleiding: Klinische- en gezondheidszorgpsychologie UU
AGB-code persoonlijk: 94101477

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk Lucht - Psychologie en Coaching
E-mailadres: Femmy_Boersma@hotmail.com
KvK nummer: 73249718
Website: Naar verwachting zal de website: www.praktijklucht.nl eind januari 2019 online komen.
AGB-code praktijk: 94064402

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Mensen kunnen zich bij mij aanmelden voor generalistische basis-GGZ zorg (GB-GGZ) wanneer ze
aanhoudende lijdensdruk en/of beperkingen ervaren (licht tot matig van ernst) en voldoen aan een
DSM-5 stoornis. Denk aan depressieve- stemming- en angststoornissen, milde obsessieve- en
compulsieve stoornissen, psychotrauma (enkelvoudig en/of licht tot matig van ernst)- en
stressorgerelateerde stoornissen. Mensen kunnen ook terecht met mild tot matige: somatische-
symptoomklachten, voedings- en eetstoornissen, slaapproblemen, seksuele klachten, agressie-
regulatieproblemen, verslavingsproblemen en milde persoonlijkheidsproblemen. Bij
persoonlijkheidsproblemen zijn aandachtsgebieden: assertiviteit, autonomie, afstand- en nabijheid
tot anderen en zelfbeeld.

Ik behandel met name mensen met een enkelvoudige diagnose, maar er kan ook sprake zijn van
meervoudige problematiek, relatief stabiel en (gedeeltelijk) in remissie (denk aan chronische GB-GGZ
zorg). Wanneer mensen voldoen aan meerdere diagnoses, maar de problematiek is als het ware op
te splitsen en apart te behandelen (de hulpvraag ligt bijv. bij één probleemgebied), dan is het ook
mogelijk om bij mij een behandeling aan te gaan.

Ik ben opgeleid in cognitieve- gedragstherapie, EMDR en acceptance- en commitmenttherapie. Ik
heb tevens affiniteit en ervaring in het werken met positieve psychologie (waaronder mindfulness en
compassiegerichte therapie), gevoelsexposure-oefeningen en mentaliseren bevorderende therapie.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
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Naam: F.J. Boersma
BIG-registratienummer: 89920696925

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

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Mvr. I. Schaap-Haenen, GZ-Psycholoog, BIG nr.: 19920659525
Dhr. M.T. de Boer, GZ-Psycholoog, BIG nr.: 39920697925

Wanneer de praktijk van start gaat, verwacht ik te gaan samenwerken met Huisartsenpraktijk Gerling
en Huisartsenpraktijk Kroijenga & de Jong. Zij werken ook samen met een diëtiste die ik mogelijk zal
benaderen wanneer dit passend zou zijn bij een behandeling. Ik zal huisartsen tevens vragen naar
hun contacten met psychiaters. Ik verwacht GGZ Friesland te benaderen wanneer cliënten acute of
meer intensieve zorg nodig hebben. Verder denk ik aan samenwerkingen met lichaamsgerichte
zorgverleners als hapto- en fysiotherapeuten.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ik overleg met de huisarts wanneer er twijfels zijn bij doorverwijzingen. De huisarts kan mij ook
vooraf consulteren bij het inschatten van de zorgzwaarte van een nieuwe aanmelding.
Wanneer de behandeling loopt, stel ik de verwijzend huisarts op de hoogte van de voortgang (met
toestemming van de cliënt). Indien nodig hebben we overleg.

Wanneer de behandeling start, zal ik in eerste instantie collega-psychologen om consult te vragen.
Bijvoorbeeld bij twijfels over diagnosestelling, indicatie of behandeling. Wanneer de vraag buiten
mijn specialisme valt, zal ik een van de collega-zorgverleners consulteren die ik bij 5b heb genoemd.
Bijvoorbeeld een psychiater wanneer ik verwacht dat de cliënt baat kan hebben bij farmacotherapie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Wanneer ik niet werk, kunnen cliënten terecht bij de huisartsenpost of Dokterswacht Friesland ('s
avonds, 's nachts en in het weekend). Crisisdienst GGZ Friesland Spoed kan ingeschakeld worden
wanneer cliënten in acute psychische nood verkeren.

Cliënten worden bij aanvang van de therapie op de hoogte gesteld van de bovenstaande
mogelijkheden van zorg. Ik maak tijdens behandelgesprekken altijd een risico-inschatting. Wanneer
de kans op crisis in mijn optiek (matig tot ernstig) aanwezig is, zal ik (met toestemming van cliënt) de
huisarts of eventueel de behandelend psychiater betrekken bij de zorg.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Wanneer de zorgzwaarte juist is ingeschat, zal de kans op crisis klein zijn. Natuurlijk is de
kans op crisis alsnog aanwezig. In voorkomend geval, zal ik handelen zoals beschreven bij 5d.

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:
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no-
show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/werken-als-psycholoog/kwaliteit/

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Cliënten kunnen bij mij terecht wanneer zij een klacht hebben. De klacht wordt besproken. Wanneer
het ons niet lukt om tot een oplossing te komen, kan de cliënt een klacht indienen bij mijn
beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Link naar website:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Mijn beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Link naar website:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Tijdens vakanties en ziekte verwacht ik, gezien de mild tot matige zorgzwaarte van GB-GGZ, dat ik
met de meeste cliënten kan afspreken dat zij zelfstandig de tijd kunnen overbruggen. Eventueel met
een tussentijds gesprek bij de huisarts.

Mocht ik zelf ernstig ziek worden en langere tijd niet in staat zijn tot werk, dan zullen GZ-psychologen
I. Schaap-Haenen en M.T. de Boer de zorg waarnemen.

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: Cliënten kunnen deze informatie tot nu toe
telefonisch opvragen. Vanaf eind januari/begin februari 2019 is mijn website www.praktijklucht.nl in
werking. Op de website wordt zorgvuldig en regelmatig informatie over wachttijden gepubliceerd.

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):
Cliënten kunnen een email sturen of telefonisch contact opnemen voor een intakegesprek. Alle
communicatie verloopt via mij. Ik zoek in eerste instantie telefonisch contact met de cliënt, waarbij ik
tevens een inschatting maak of de cliënt geschikt is voor een GB-GGZ traject. Daarin geef ik ook uitleg
over de verwijsprocedure (via de huisarts). In sommige gevallen zal de cliënt meteen verwezen
worden via de huisarts. In dat geval kan een intakegesprek gepland worden na telefonisch/email
overleg met de huisarts.

Bij binnenkomst start ik zelf met het eerste gesprek en ben ik de behandelaar die het behandeltraject
met de cliënt doorloopt. Tijdens de intake (1 à 2 gesprekken) vertel ik - na de anamnese - over mijn
bevindingen qua (beschrijvende-) diagnose, geef ik psycho-educatie en stellen we een behandelplan
op, waarbij gevraagd wordt of de cliënt akkoord gaat. Bij akkoord wordt de huisarts (eventueel
inhoudelijk) geïnformeerd en beginnen we met de 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: F.J. Boersma

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?:
In principe niet, tenzij ik vermoedens heb van problematiek waarbij ik het specialisme van een
collega-zorgverlener nodig heb. In dan geval zal ik mijn eigen netwerk aanboren of de betreffende
verwijzer om samenwerking vragen.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: F.J. Boersma

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: F.J. Boersma



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 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:
Ik informeer de cliënt kort over de procedure bij aanmelding. Tijdens het intakegesprek ga ik hier
verder op in, zeker wanneer we communiceren over de diagnose en het behandelplan. Ik geef uitleg
over de duur van behandeling en geef een realistisch beeld over behandeldoelen die behaald kunnen
worden. Ik geef ook uitleg over de randvoorwaarden/procedures, zoals aanwezigheid, afmelding, no-
show, communicatie bij klachten en zorgvoorziening buiten werktijd. Ik vraag toestemming voor het
sturen van een intakebrief aan de verwijzend arts. Bij toestemming informeer ik de arts over de
(beschrijvende-) diagnose en het behandelplan en -doel(en) (inclusief het GB-GGZ product). Een
gelijksoortige brief, maar dan met bevindingen, stuur ik bij afsluiten van de behandeling.

Tussentijds evalueren we de behandeling voordat we de afronding inzetten of vervolgbeleid bepalen.

De cliënt is welkom om, vaak in overleg, een partner of ander belangrijk persoon mee te nemen naar
het gesprek.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Zie antwoord 14e. Ik maak gebruik van de vragenlijst BSI als ROM (aan het begin en einde van de
behandeling) en neem ik een tevredenheidvragenlijst af bij afsluiting. Wanneer ik moeite heb met
het stellen van een diagnose, maak ik gebruik van een vragenlijst (Bijv. de BDI bij depressie).

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):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

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:
Ik evalueer na 5 gesprekken. De hoeveelheid pas ik aan, aan de behandelduur (GB-GGZ product).

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
- Bij aanvang van de behandeling vertel ik de cliënt dat er altijd ruimte is voor het bespreken van
onzekerheden, twijfels en klachten.
- Gewoonlijk evalueer ik het behandelgesprek kort met de cliënt.
- Regelmatig bekijken we de behandeldoelen. Daarin bespreken we de voortgang.
- Aan het einde van de behandeling vraag ik cliënten om de tevredenheidvragenlijst (CQi-GGZ-VZ-
AMB) in te vullen.

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: F.J. Boersma
Plaats: Workum
Datum: 15-12-2018

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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