
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 praktijk: Psychologiepraktijk Kompas
Naam regiebehandelaar: Ester Jongejan
E-mailadres: info@psychologiepraktijkkompas.nl
KvK nummer: 30255003
Website: www.psychologiepraktijkkompas.nl
BIG-registraties: GZ-Psycholoog
Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP
Basisopleiding: Klinische- en Gezondheidspsychologie
AGB-code praktijk: 94-062203
AGB-code persoonlijk: 94-007827

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Psychologiepraktijk Kompas biedt kortdurende behandeling van diverse klachten op verschillende
levensgebieden bij volwassenen en ouderen. Voorbeelden van klachten waarvoor iemand zich kan
aanmelden zijn: Stress-, spanningsklachten en overmatig piekeren Onzekerheid, weinig
zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld Paniekaanvallen en hyperventilatie Sociale angstklachten
Klachten na een trauma, nachtmerries of beelden van nare ervaringen Dwangmatigheid Somberheid
en depressiviteit Rouwverwerkingsproblemen Slaapproblemen Onverklaarbare lichamelijke klachten
Moeilijkheden met aanpassing aan ingrijpende veranderingen in het leven Ik heb veel ervaring met
de behandeling van cliënten met CVA/beroerte, dementie, Parkinson en met problematiek
samenhangend met de rol van mantelzorger. Omdat ieder mens anders is, bied ik een aanpak die
afgestemd is op de cliënt en op zijn of haar hulpvraag. Ik streef ernaar om samen met de cliënt het
inzicht in diens problematiek te vergroten, zodat er een veranderingsproces kan plaatsvinden in het
dagelijks leven. Dit doen we door middel van gesprekken, maar ook met praktische opdrachten om
thuis mee aan de slag te gaan. Ik werk met methoden en technieken uit verschillende therapeutische
richtingen, zoals bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), CGT
(cognitieve gedragstherapie), OGT (oplossingsgerichte therapie) en Mindfulness.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Mw. Drs. E. (Ester) Jongejan, BIG registratienummer 29910945425

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.



5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Logopedisten: Bert de Witte en Marlinda Poppelaars Ergotherapeuten: Maaike van Steenderen en
Judith Hamers Diëtisten: Leonie Rijken en Rita Wilschut Fysiotherapeuten: Maaike Jintes
(39911605304), Kees de Jong (09034032204) en Mindy Penning- de Jong (59045962004)
Psychologen: Annemiek van Daatselaar (79012066325), Josje Rose (19018931125), Willeke Joosten
(19058366925) en Els van den Heuvel (89055111725), Erna Huijskens (59910683625)
Psychotherapeut: Twinga Tran (59916648716)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Psychologen/psychotherapeuten: intervisie, consultatie, doorverwijzing indien hulpvraag en
behandeldoelen niet passen bij mijn competenties, doorverwijzing naar psychotherapie/SGGZ
Huisartsen: overleg over de verwijzing, terugkoppeling diagnostiek en behandeling, bij complicaties
en medicatie. Paramedische collega's: samenwerking en afstemming bij clienten die baat hebben bij
een multidisciplinaire zorg

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpost van de betreffende huisarts (staat op de telefoonbeantwoorder van de huisarts).
Deze kan verwijzen naar de crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: De HAP is algemeen toegankelijk

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: Alle zorgverzekeraars met uitzondering
van de Zilveren Kruis groep. Zie link naar lijst.

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:
https://psychologiepraktijkkompas.files.wordpress.com/2016/07/overzicht-zorgverzekeraars-met-
contract.pdf

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 no-
show tarief: https://psychologiepraktijkkompas.nl/tarieven/ en
https://psychologiepraktijkkompas.nl/gesprek-afzeggen/

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



De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.psynip.nl/beroepsethiek.html

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Wanneer we er samen niet uitkomen, kan cliënt gebruik maken van de klachtenregeling van het
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) waarbij ik aangesloten ben. Dat is een landelijke
organisatie die de kwaliteit en integriteit van mijn werk waarborgt.
Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

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

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: www.psynip.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Tijdens vakantie en ziekte kan cliënt in eerste instantie terecht bij zijn of haar huisarts. Wanneer ik
langdurig afwezig ben, zal de waarneming geregeld worden met Psychologenpraktijk Rose en van
Daatselaar.

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: https://psychologiepraktijkkompas.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):
Na de telefonische of digitale aanmelding is het streven om in elk geval de volgende werkdag
telefonisch contact met u op te nemen. Bij geen gehoor stuur ik ook een e-mail, indien het mailadres
bekend is. Vervolgens worden direct één of twee intakegesprekken ingepland, waarin onder andere
wordt ingaan op uw achtergrond, huidige levenssituatie, klachten en doelen die u wilt bereiken.
Daarnaast wordt gevraagd om 2 vragenlijsten in te vullen. Het doel van de intake is om kennis met
elkaar te maken, te ervaren of het klikt en in te schatten of geboden kan worden wat u wenst of
nodig hebt. Na de intake wordt in overleg het behandelplan opgesteld. Hiervan ontvangt u een
schriftelijke kopie. De behandeling zal op maat zijn, gericht op het bereiken van uw doel(en). De
frequentie van de vervolggesprekken is afhankelijk van het behandelplan. Desgewenst is het mogelijk
om een vrijblijvend kennismakingsgesprek af te spreken.



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: Mw. Drs. E. (Ester) Jongejan

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

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: Mw. Drs. E. (Ester) Jongejan

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Mw. Drs. E. (Ester) Jongejan

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

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:
Alvorens ik contact opneem met andere bij de cliënt betrokken disciplines of naasten van de cliënt,
zal ik altijd toestemming vragen aan cliënt en bespreken wat wel en niet besproken kan worden. Bij
voorkeur spreek ik naasten van cliënt in aanwezigheid van cliënt zelf. Cliënt ontvangt van het
behandelplan en de communicatie naar de huisarts en eventueel andere disciplines altijd een
schriftelijke- of digitale kopie.



14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In het behandelplan wordt vastgelegd op welke momenten de behandeling mondeling geëvalueerd
zal worden. Uiteraard kan het ook op eerdere momenten, mocht dat nodig blijken. Bij aanvang en
afronding wordt er ROM vragenlijst afgenomen en zo nodig nog een keer tussentijds. Bij afronding
wordt cliënt ook altijd verzocht om een klanttevredenheid vragenlijst in te vullen. Andere
vragenlijsten (bijv. coping, persoonlijkheid, cognitie e.d.) worden alleen zo nodig afgenomen.

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 hanteer geen standaardperiode voor de evaluatie, maar leg dit moment vast in het individueel
behandelplan wat bij aanvang van de behandeling in overleg met cliënt wordt opgesteld.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Het wordt in de gesprekken en tussentijdse evaluaties meegenomen, maar wordt ook altijd
geobjectiveerd door middel van de CQI-k vragenlijst bij afronding 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: Ester Jongejan



Plaats: Breda
Datum: 31-8-2016

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
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