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: Mind Result
Naam regiebehandelaar: Jeroen Beerepoot E-mailadres: info@mindresult.nl
KvK nummer: 34390637
Website: www.mindresult.nl
BIG-registraties: 89913932125
Overige kwalificaties: kp-registratie per januari 2017 Basisopleiding: GZ en KP opleiding
BIG-registratie Psychotherapeut : 19913932116
AGB-code praktijk: 9458851
AGB-code persoonlijk: 94010940

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):
aandachtsgebieden en klachten: •Angsten en fobieën •Spanningen, stressklachten en burn-out
•Werk- en studieproblemen •Depressie, somberheid en piekeren •Dwanghandelingen, obsessies
•Levensfaseproblematiek •Lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld •Assertiviteitsproblemen
•Faalangst •Arbeidsconflicten •Persoonlijkheidsproblematiek •Partner- en relatieproblematiek
•Agressie en pesten •Rouwverwerking •Traumatische ervaringen •Lichamelijke klachten waarvoor
geen duidelijke verklaring is Aandachtsgebied specifiek is stressgerelateerde klachten.
Behandelvormen: CGT, SGT, AFT, PRT en EMDR

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
J.G.A. Beerepoot 89913932125

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

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
R. van Pelt, Klinisch psycholoog B. Joor, Klinisch psycholoog Huisartsen van het Vumc UHP
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van het professionele netwerk indien er behoefte is aan
extra consultatie, bij het instellen op medicatie en bij opschaling van zorg.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Mind Result, 06- 045314224. Bij
spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunnen zij contact opnemen met hun huisarts of de
spoedeisende eerste hulp.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: geen reden

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea-Agis Cooperatie VGZ Menzis
Multizorg VRZ CZ
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.mindresult.nl/vergoedingen-en-tarieven

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: http://www.mindresult.nl/vergoedingen-en-tarieven

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en
contactgegevens klachtenfunctionaris):
J. Beerepoot, 06-45314224 Piet de Boer, Klachtenfunctionaris NVGzP Mobiel: 06-81941801, e-mail:
klachten@nvgzp.nl
Link naar website: http://www.nvgzp.nl/public/klachtenregeling-NVGzP-voor-clienten.pdf
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
De klachtenfunctionaris van de NVGzP is Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken
op nummer 06-81941801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2
werkdagen contact met u op. Post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX
Leiden.
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: http://www.nvgzp.nl/nvgzp-regelt-aansluiting-geschillencommissie-wkkgz/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: R. van Pelt
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: http://www.mindresult.nl/afspraak

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): Aanmelding De
huisarts kunt u doorverwijzen naar een psycholoog (bv bij Mind Result) als er sprake is van een
vermoeden van DSM-IV problematiek. U mag zelf bepalen welke psycholoog u kiest. De huisarts kan
een suggestie of voorstel doen, maar als u een andere voorkeur heeft, dan kunt u die voorkeur

uitspreken. Hebben vrienden of collega’s u aangeraden naar Mind Result te gaan of heeft u zelf
bedacht dat u bij ons onder psychologische behandeling wilt, dan kunt u uw huisarts vragen om een
doorverwijzing naar ons. Mind Result heeft ook een kant-en-klare verwijsbrief klaar liggen, die de
huisarts alleen maar hoeft te ondertekenen en moet voorzien van agb-codes, praktijkstempel en
handtekening. Als u wordt verwezen naar Mind Result, in de basis-ggz, dan worden de kosten
vergoed vanuit uw zorgverzekering. Bij aanmelding krijgt de cliënt bij Mind Result altijd binnen twee
weken een afspraak (intake). Na afloop van de intake kan worden vastgesteld of een behandeling kan
worden gestart. Mind Result is een vrijgevestigde praktijk in de basis generalistisch zorg. Jeroen
Beerepoot is opgeleid als KP-psycholoog en psychotherapeut en staat geregistreerd in het BIGregister. Dergelijke registraties moeten elke vijf jaar vernieuwd worden. Daarbij moet voldaan
worden aan eisen voor wat betreft werkervaring, intervisie en na- en bijscholing. Het voordeel van
een vrijgevestigde praktijk is dat u tijdens intake en behandeling met dezelfde psycholoog te maken
hebt. Het nadeel is dat bij doorverwijzing, consultatie of vervanging bij ziekte en vakantie een beroep
gedaan moet worden op een collega buiten de praktijk. Mind Result werkt nauw samen met
huisartsen in in Amstelveen en heeft met een aantal huisarts praktijken structureel overleg over het
verbeteren van stemming- en angstproblematiek. Hierbij speelt het in inzetten van meerdere
disciplines voor een optimaal behandelresultaat een belangrijke rol. Daarnaast zijn er verwijsrelaties
met een psychiater en instellingen. De basis-ggz is voor kortdurende hulp met een maximum van 13
gesprekken van 45 minuten. Indien nodig kan wel een tweede serie gesprekken worden gestart,
afhankelijk van de gestelde diagnose en verzekeraar. Mind Result is per mail en telefoon bereikbaar
tijdens kantooruren. Bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht inspreken en wordt u zo spoedig
mogelijk teruggebeld. Via de mail krijgt u binnen 24 tot 48 uur antwoord. In het intakegesprek
worden uw klachten en problemen geïnventariseerd. Na de intake worden er soms vragenlijsten
afgenomen. Tijdens het tweede gesprek krijgt u het behandelplan en diagnose te horen. Als u
toestemt met het behandelplan, vangt de behandeling aan. Als u om welke reden dan ook liever
verder wilt met een andere psycholoog, is dit van belang om aan te geven omdat de therapeutische
relatie van invloed kan zijn op het behandelresultaat. Soms wordt u verwezen naar de basis-ggz maar
blijkt tijdens het eerste gesprek of het vervolg van de behandeling dat u intensievere zorg nodig hebt.
Afhankelijk van de ernst en/of complexiteit van uw problemen, wordt de behandeling stopgezet en
wordt u met een gericht behandelingsadvies terugverwezen naar de huisarts. Dit gebeurt altijd in
overleg en ter overbrugging, tot meer passende hulp geregeld is, kunnen er steunende gesprekken
plaatsvinden. Als u op zoek bent naar een andere oplossing dan de psycholoog voorstelt, kunt u dat
bespreekbaar maken. Des te duidelijker u zelf kunt aangeven wat voor hulp u nodig hebt, des te
beter kunt u geholpen worden. Desgewenst kan uw psycholoog u verder helpen door de
verschillende behandelopties wat uitgebreider met u te bespreken en u terug te verwijzen naar de
huisarts of een collega met een gericht behandelingsadvies. Als besloten wordt om de behandeling
na het intakegesprek elders voort te zetten, wordt de intake als transitiebehandeling of onvolledige
behandeling bij de verzekeraar gedeclareerd.
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: J.G.A. Beerepoot
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Psychotherapeut : 19913932116, Klinisch psycholoog 89913932125
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
geen

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.G.A. Beerepoot
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Psychotherapeut : 19913932116, Klinisch psycholoog 89913932125

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.G.A. Beerepoot
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Psychotherapeut : 19913932116, Klinisch psycholoog 89913932125

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 de behandeling wordt de client op de hoogte gehouden van de voortgang van de
behandeling. Client krijgt toegang tot extra online modules indien het zijn behandeling ten goede
komt. Client krijgt onder meer informatie over de privacy, toegang het dossier, de manier van
doorverwijzen, wachttijden, uitleg over vergoedingen en de contracten met verzekeraars en wat hij
kan doen in geval van crisis.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In het behandelingsvoorstel wordt het behandelingsdoel aangegeven en wordt aangegeven hoeveel
behandelingstijd ongeveer nodig is om het behandelingsdoel tebereiken. In de basis ggz zijn drie
behandelingsmodules beschikbaar (kort, middel en intensief). Afhankelijk van de diagnose en de
ernst van de problemen wordt voor u een passende behandelingsmodule vastgesteld. Een
behandeling wordt uitgevoerd volgens behandelingsmethodes waarvan door middel van
wetenschappelijk onderzoek werd vastgesteld dat deze het beste effect geeft bij een bepaald soort
klachten. De meeste toegepaste behandelingsmethodes bij Mind Result zijn: Psychodynamische
Psychotherapie, Systeemtherapie, EMDR en Cognitieve Gedragstherapie. De voortgang van de

behandeling wordt besproken in een voortgangsbespreking. Aan zowel het begin als aan het einde
van de behandeling wordt er gebruik gemaakt van ROM om uw behandelvooruitgang te kunnen
meten.
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:
De behandeling wordt periodiek geevalueerd op doelmatigheid en effectiviteit. Na elk vijfde consult
wordt hierbij stilgestaan.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
De cliënt tevredenheid wordt gemeten door dit aan cliënt te vragen en hierover in gesprek te gaan.
Dit is een terugkerende vraag die na het voorbijgaan van drie sessies wordt gesteld. Daarnaast neem
ik de CQ-index af en staat er een gastenboek op de website.

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: Jeroen Beerepoot Plaats: Amstelveen Datum: 31-10-2016

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

