Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
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: Manuela Boekweit
BIG-registraties: 19927019116
Overige kwalificaties: Orthopedagoog, EMDR therapeut, Schematherapeut
Basisopleiding: Master Orthopedagogiek Universiteit Leiden en Post-Master Psychotherapie K&J
Rino-Groep Utrecht
Persoonlijk e-mailadres: manuela.boekweit@ziggo.nl
AGB-code persoonlijk: 94107527

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Boekweit Psychotherapie
E-mailadres: manuela@boekweitpsychotherapie.nl
KvK nummer: 80247741
Website: boekweitpsychotherapie.nl
AGB-code praktijk: 94065727

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Mijn praktijk richt zich op jongeren (12-18 jaar) en hun ouders. Ik werk systeemgericht en je kan bij
mij terecht met aandachtstekort en gedrag, angst, hechting en trauma, depressie, zelfbeeld,
scheidingsproblematiek en identiteits/persoonlijkheidsproblematiek. Ik ben breed opgeleid als
Orthopedagoog en Psychotherapeut K&J en maak veel gebruik van EMDR, Cognitieve
gedragstherapie en Schematherapie.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Manuela Boekweit
BIG-registratienummer: 19927019116

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Manuela Boekweit
BIG-registratienummer: 19927019116

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Psychiater
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Personen met wie ik frequent samenwerk in de regio zijn:
Karin Reurslag, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
Koen Stolk, Psychiater BIG registratie: 69916347301
Liesbeth Maatman, Orthopedagoog-Generalist BIG registratie: 89926903331
Jolanda ten Have, GZ Psycholoog en Psychotherapeut BIG registraties: 19055204525, 19055204516
Ruud Engelsman, Orthopedagoog-Generalist en GZ Psycholoog BIG registratie: 79922290131,
39922290125
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Voor opschaling kan ik gebruik maken van de volgende contacten:
- KSP (contactpersoon Koen Stolk) voor medicatieconsult of consultatie / diagnostiek bij complexe
psychische problematiek.
- Family Supporters Rijnland of Haaglanden die ook in de thuissituatie hulp kunnen bieden in de regio
(jeugdhulp) alsmede multidisciplinaire zorg. Met hen kan ook samengewerkt worden waarbij Family
Supporters Systeemtherapie/Ouderbegeleiding/Vaktherapie/Diagnostiek levert en Boekweit
Psychotherapie zich richt op de individuele behandeling van de jongere.
- Vrijmoet en Maatman voor psychodiagnostiek.
- Basic Trust voor hechtingsgerelateerde problematiek.
- Parnassia voor complexe psychische problematiek waarbij hoog specialistische GGZ hulp of
geintegreerde multidisciplinaire GGZ hulp geindiceerd is. Of klinische opname/crisisopvang gewenst
is.
Hierbij wordt afgestemd en indien nodig nauw samengewerkt met huisartsen en verwijzers.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende crises:
Onder kantoortijd: contact opnemen met de coördinerend regiebehandelaar en/of de huisarts. In
overleg kan besloten worden of de crisisdienst ingeschakeld dient te worden.
Buiten kantoortijd (na 17.00 uur): contact opnemen met de huisartsenpost of het Crisis Interventie
Team Haaglanden.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Deze niet vooraf gemaakt worden met Huisartsen of Crisis Interventie Team
Haaglanden. Wel is het mogelijk om bij crisis onder kantoortijd met de huisarts te overleggen en/of
een vooraanmelding te doen bij het CIT Haaglanden.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Intervisiegroep Vrijgevestigde Praktijk
Wanda Kok-ten Broek, Psychotherapeut, BIG: 99927502016.
Sabine van Paridon, GZ-Psycholoog BIG: 59910991425, Psychotherapeut BIG: 79910991416.
Marieke van Vliet, GZ Psycholoog, Psychotherapeut.
Intervisiegroep NVP
Sabine Pedroli, Psychotherapeut BIG: 39927935316
Roos Huijbregts, Psychotherapeut BIG: 39930250916
Julia Mouthaan, Psychotherapeut BIG: 09927163316
Janneke den Boer, Psychotherapeut BIG: 89927402416
Intervisiegroep Haaglanden
Karin Reurslag, Register psycholoog NIP Kind- en Jeugd (94336).
Bert Krapels, Register psycholoog NIP Kind & Jeugd Specialist, Klinisch Psycholoog BIG: 79044621725,
Psychotherapeut BIG: 99044621716.
Michele Pflitsch, Register psycholoog NIP Kind- en Jeugd, Psychotherapeut BIG: 39065375916, GZPsycholoog BIG: 19065375925.
Anja van Roon, Register psycholoog NIP Kind & Jeugd (135340), NVO Orthopedagoog-generalist
(4479), GZ Psycholoog BIG: 69051235625.
Gre van der Zee, Klinisch Psycholoog, GZ Psycholoog BIG: 0904979912.
Willy Hagenaar, Klinisch Psycholoog BIG 9049656925, Psychotherapeut BIG 29049656916.
Rob de Jong, Klinisch Psycholoog, GZ Psycholoog BIG: 39059095125, Psychotherapeut BIG:
59059095116.
Intervisie Schematherapie
Ruud Engelsman
Anouk Vos
Sanne de Bakker
Mirjam Rijlaarsdam
Multidisciplinair overleg
Koen Stolk, Psychiater, BIG: 69916347301.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisiegroepen komen iedere 4-8 weken bij elkaar. Werken met een agenda, aanwezigheidslijst en
verslag. Onderwerpen die besproken worden zijn: praktijkvoering, wetgeving, casuistiek, reflecteren
op eigen handelen, bespreken indicatieformulieren, kwaliteitsstandaarden, ervaringen en verdieping
in methodieken.

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.boekweitpsychotherapie.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.boekweitpsychotherapie.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 met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nvp.nl,
www.lvvp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
In mijn praktijk is de klachtenregeling van de LVVP van toepassing (zie op www.lvvp.nl)
Link naar website:
www.boekweitpsychotherapie.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Karin Reurslag, Register psycholoog Kind & Jeugd, NIP
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de 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/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.boekweitpsychotherapie.nl (kopje actueel)

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Ik werk als vrijgevestigde en doe alles zelf, van aanmelding en intake tot behandeling.
Het eerste contact vindt telefonisch of per email plaats. Indien de hulpvraag passend is wordt er een
kennismaking/intake afspraak gemaakt. Tijdens de kennismaking/intake afspraak worden de
hulpvraag en de klachten besproken. Er wordt een brede inventarisatie gemaakt van de factoren die
van invloed zijn op de klachten. Hierbij kan ook diagnostisch materiaal zoals vragenlijsten of een
ontwikkelingsanamnese gebruikt worden alsmede informatie van eerdere behandelaren. Op basis
van de verkregen informatie wordt met de cliënt besproken of Boekweit Psychotherapie passende
hulpverlening kan bieden.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. 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
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Transparante informatie tijdens de aanmeld/intake fase (bijvoorbeeld hoe ik werk, waar de client
terrecht kan bij eventuele klachten, hoe de zorg vergoed wordt en bereikbaarheid/waarneming).
Cliënten ontvangen voor aanvang een folder van de LVVP met informatie over hulpverlening vanuit
de vrijgevestigde GGZ praktijk.
Na de kennismaking/intake fase worden de behandeldoelen en het behandelplan met client en
ouders besproken.
Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarbij ouders zoveel mogelijk betrokken worden. Ook bij het
afrondend gesprek worden ouders betrokken.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Zie hierboven. Tevens bij start en eind vragenlijsten om effect van de behandeling te meten alsmede
clienttevredenheid.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na iedere 3-5 sessies doelmatigheid en na iedere 10-12 sessies evaluatie.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Clienttevredenheidsvragenlijst bij afsluiten naar client en ouders. Tevens wordt de algehele
tevredenheid besproken in het laatste behandelcontact.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. 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/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. 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
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Manuela Boekweit
Plaats: Wassenaar
Datum: 6 februari 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

