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 praktijk: Infocus
Naam regiebehandelaar: P.A.J. Middelweerd
E-mailadres: infocusmiddelweerd@gmail.com
KvK nummer: 11674800
Website: http://www.infocusmiddelweerd.nl
BIG-registraties: 79022811616;19022811601
Overige kwalificaties: psychotherapeut
Basisopleiding: arts, med specialist
AGB-code praktijk: 03072844
AGB-code persoonlijk: 03059927

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Mijn praktijk biedt "psychiatrische geneeskunde”= met een bio-psycho-sociale helicopterview kijken
naar klachten tekenen en symptomen van mensen met gezondheidsklachten welke als ziekte worden
ervaren. In zowel diagnostiek als behandeling komt dezelfde medisch inhoudelijke en metacognitieve
/ helicopterview -houding terug (bv zowel in behandeling met geneesmiddelen, als “psychiatrische”
psychotherapie). Dat biedt continuiteit en integratie en wordt door patienten ervaren als meer
steunend en helpend, itt de versnippering elders. Andersoortige hulpverleners kunnen dat niet op
dezelfde manier overnemen. Ik behandel geen personen jonger dan 18 jr en ouder dan 65 jr (met
uitzondering van diegenen die reeds eerder onder behandeling waren of diegenen die tijdens hun
behandeling boven de 65 jr komen). Ook behandel ik geen personen met primaire verslavingsziekte
of verslavingsziekte die thans overheersend is. Mijn praktijk biedt geen kliniek, geen dagbehandeling
en geen coaching. Speciale aandachtsgebieden: stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen incl
adhd, medisch moeilijk te verklaren lichamelijke stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Alleen PAJ Middelweerd, zie boven

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in Friesland, www.vzgpf.nl Zorgdomein
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen (incl POH) Franeker/Harlingen/Witmarsum/Leeuwarden/Grou/ Akkrum/ SPELLeeuwarden ("eerste lijns" psychologen)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Indien de behandeling bij de psychiater kan worden afgesloten (terug verwijzing naar huisarts/POH,
afschaling naar Basis Gegeneraliseerde GGZ) Indien opschalen nodig is naar (dag)klinische zorg Indien
huisarts/POH, psycholoog, -psychotherapeut consultatie vragen Indien de expertise van andere
medisch specialisten geindiceerd is Indien zorgcoordinatie nodig is Indien een second opinion nodig
is
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Ben 24/7 bereikbaar mobiel, via whatsapp, mail voor overleg en coordinatie van zorg voor patienten
die reeds onder behandeling zijn Indien alsnog acuut face to face contact nodig is (dwz binnen 24 u)
zal ik zelf zo nodig een vervangende collega - zelfstandig gevestigde psychiater inroepen via de VZGPF
(zie boven) of een beroep doen op de crisisdienst van de GGZ Friesland. Daarbij zorg ik zelf voor de
overdracht van noodzakelijke info Eveneens indien alsnog de inzet van wachtarts of SEH nodig zijn.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: deelnemer aan Fries Schakelpunt Crisiszorg (initiatief: GGZ Friesland)

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland; DSW; Menzis; Multizorg VRZ;
Achmea; CZ; VGZ
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Op te vragen bij secretariaat van de praktijk.

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.infocusmiddelweerd.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
Link naar website: specialisten registratie commissie; Ned Vereniging voor Psychiatrie; Verenig voor
Clientgerichte Psychotherapie

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

via NVvP
Link naar website: http://www.nvvp.net/website/over-nvvp/groepen-/commissies/afdelingen/zgp/u-heeft-een-klacht
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Via NVvP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: idem als 9a

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
idem vraag 5d
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.infocusmiddelweerd.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):
Huisarts verwijst via Zorgdomein. Ik beoordeel de aanvraag en bij acceptatie verzorgt secretariaat de
uitnodiging voor intake richting patient (na telefonisch overleg) en huisarts. Er volgt bevestiging
schriftelijk, per mail en sms). De patient wordt gewezen op de website van onze praktijk. Hierbij ook
op de aldaar beschreven intakeprocedure. Patient krijgt via het secretariaat tevens login voor eerste
ROM onderzoek, alsmede verzoek om schriftelijke goedkeuring voor het opvragen van noodzakelijke,
aanvullende medische info bij huisarts. De intake zelf wordt alleen door mijzelf verricht
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: PAJ Middelweerd
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: PAJ Middelweerd
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: PAJ Middelweerd
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
0329
Psychiater
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:
Tijdens spreekuur worden behandelplan en decursus, naast somatiek incl medicatie regelmatig
getoond via beamer, besproken en meegegeven in cc aan patient Lab resultaten eveneens. Deze
laatsten gaan ook in cc naar huisarts, indien geen bezwaar van patient Vanaf intake wordt patient
gewezen op mogelijkheid van deelname door andere leden van het systeem van patient aan de
sessies ter heteroanamnese, psychoeducatie of in het kader van systeemtherapie. Zulks alleen on
demand en met uitdrukkelijke toestemming van patient en na voorbespreken van vorm en inhoud
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Bespreking diagnostiek en behandelplan na intake Bespreking voortgang/evaluatie (zie ook vraag
14e) Bespreking ROM, aanvullende vragenlijsten Bespreken patienttevredenheid bij stoppen
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:
Tijdens spreekuurcontacten dmv bespreken van decursus waarin voortgang tav "toestandsbeeld,
meds en somatiek" en "psychotherapieproces" beschreven staan Middels periodiek bespreking van
evaluatieformat (zie upload)

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Dmv gestandardiseerde vragenlijst Mondeling tijdens eindevaluatie

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: PAJ Middelweerd, psychiater-psychotherapeut
Plaats: Franeker
Datum: 27-11-2016

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

