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: Wel~link
Naam regiebehandelaar: F. Wellink
E-mailadres: wel.link2007@gmail.com
KvK nummer: 34346563
Website: www.wel-link.nl
BIG-registraties: 89049160125
Overige kwalificaties: GO NVO 3065/850,K&J NIP 208137, SKJ 120003326
Basisopleiding: Orthopedagogiek
AGB-code praktijk: 9455483
AGB-code persoonlijk: 94005943

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Ouders, scholen, peuterspeelzalen, crèches en naschoolse opvang kunnen mij inschakelen als zij zich
zorgen maken over de ontwikkeling van een van hun kind, kinderen / leerlingen. Aandachtsgebieden
zijn: -moeilijk slapen, eten of drinken;angstig gedrag, agressiviteit of driftige buien; moeilijk vriendjes
kunnen; onzekerheid, faalangst, moeite met uiten van gevoelens; problemen met concentratie,
planning en aandacht;weinig spelen, moeite om samen te spelen;teruggetrokken gedrag, verdriet of
veel huilen;rouw; intelligentie onderzoek, leerproblemen;ondersteuning bij al vastgestelde diagnoses
zoals Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD. Naast psychodiagnostisch onderzoek naar de cognitieve
ontwikkeling en de sociaal-emotionele- / persoonlijkheidsontwikkeling, doe ik ook schoolobservaties
& consultaties en kan ik meedenken over het maken van een ontwikkelingsprofiel voor een kind. Ik
ben geschoold in het NOB profiel en de CAP. Ik ben geschoold en maak gebruik van de volgende
interventies: principes uit het 5 gesprekken model, de cognitieve gedragstherapie & ACT,
mindfullness, teken- & speltherapie, contextueel werken met duplo, ouder-/systeembegeleiding,
Infant Mental Health visie – EAS, Floorplay (Greenspan) en de Ambiance & MIG (Benoit).

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Ik ben een eenmanspraktijk, ik werk wel samen met andere collega's, echter zij hebben hun eigen
praktijk en zijn dus niet bij mij in dienst. Soms huur ik hun expertise in of ik verwijs naar hen door,
bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie o.i.d.

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: WSG, CCE, Opvoedpoli, GGD

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Bright, Opvoedpoli, AAdyslexie, kinderarts OLVG West, K.van Zon, KIndswijs
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Op het moment dat er een multidisciplinair team nodig is, er zowel behandeling nodig is voor ouders
als kind (dus meerdere personen nodig zijn), sprake is van crisis, sprake is van ernstige
ontwikkelingspsychopathologie, sprake is van ernstig trauma, sprake is van dyslexie, vraag is naar
een specifieke behandelingmethode, zoals hypnose, EMDR, sensomotorische therapie etc.,
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Ik ben een eerstelijn praktijk en doe niet aan crisis opvang, als tijdens de intake blijkt dat de zorg van
een cliënt richting 2e en 3e lijn gaat, (in de moderne benaming specialistische GGZ), neem ik de cliënt
niet aan maar verwijs door. In Amsterdam is er een mobielcrisisteam, dat altijd kan worden
geconsulteerd.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er is een mobielcrisisteam dat altijd kan worden geconsulteerd door iedereen

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

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.wel-link.nl/aanmelden/#tab-id-6

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.wel-link.nl/beroepscode/

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Behandelingsovereenkomst Als GZ-psychologe/orthopedagoge ga ik een professionele relatie met u
als ouder(s) / verzorgers en/of uw kind aan. Ik ben, als lid van de Nederlandse Vereniging van
Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze
beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoge, maar ook
haar cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl en op mijn
eigen website: www.wel-link.nl.

Link naar website: www.nvo.nl of http://www.wel-link.nl/beroepscode/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NVO
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: www.nvo.nl en of www.wel-link.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Dafne Reinera Maria de Boer-Broeders en K. van Zon, o.a freelancer Bright en eigen praktijk
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.wel-link.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):
Wat ouders/client kunnen verwachten staat uitgebreid op de Website. Aangezien ik een
eenmanspraktijk ben, gaat alles via mij. Als u niet zeker weet of u voor uw hulpvraag of probleem bij
mijn praktijk aan het juiste adres bent, kunt u altijd bellen of e-mailen. Na overleg wordt u eventueel
uitgenodigd voor een intake. Voor ondersteuning van uw vraag kunt u het aanmeldingsformulier
invullen. Dit is niet verplicht, u kunt ook uw vraag via e-mail stellen. zie verder http://www.wellink.nl/aanmelden/
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. Wellink
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?:

Kenmerkend voor de hulp binnen de eerste lijn / generalistische basis GGZ is, dat het doelmatig en
van korte duur is. Als GZ-psycholoog doe onderzoek naar de oorzaak van de problemen en breng
samen met de ouders in kaart welke vragen er spelen. Ik adviseer u over de opvoeding en de
ontwikkeling van kinderen. Waar nodig doe ik een uitgebreid diagnostisch onderzoek en bied ik een
behandeling of begeleiding op maat aan. Voorop staan uw verwachtingen en wat u wilt bereiken. Dit
kan tot gevolg hebben, dat u iets anders nodig heeft dan wat mijn praktijk u kan bieden. In overleg
verwijs ik u dan naar een andere instantie of persoon. Of ik huur voor een bepaald onderdeel een
deskundige in, zoals een kinderpsychiater, logopedist etc.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: F. Wellink
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9406
gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: F. Wellink
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:
Behandelingsovereenkomst Als GZ-psychologe/orthopedagoge ga ik een professionele relatie met u
als ouder(s) / verzorgers en/of uw kind aan. Ik ben, als lid van de Nederlandse Vereniging van
Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze
beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoge, maar ook
haar cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl en op mijn
eigen website: www.wel-link.nl. Toestemming voor behandeling / onderzoek Wij zijn
overeengekomen dat ik uw dochter/zoon behandel / onderzoek i.v.m.. Het doel van de behandeling /
onderzoek is: - - - Middelen die worden ingezet: - - Frequentie: - - Dossiervorming Ik houd een dossier
bij van de gegevens voorkomend uit het onderzoek en of behandeling van uw kind. U heeft recht op
inzage in het dossier. Ik mag slechts informatie uit het dossier verstrekken aan derden met
toestemming van u. Het kan voorkomen dat ouders niet willen dat één ouder inzage heeft in
dossierinformatie van de andere ouder. Wettelijk gezien is het bijna altijd zo dat beide ouders inzage
recht hebben. Het kan voorkomen dat een kind niet wil dat zijn of haar vader of moeder bepaalde
delen van het dossier in ziet. In het kader van een therapie, kan dit laatste soms worden
gehonoreerd. Ondergetekenden gaan akkoord met deze behandelovereenkomst en inzage in het

dossier Handtekening moeder: Handtekening vader: Handtekening kind: (ouder dan 12 jaar) Plaats:
Datum: Behandelaar:
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In een gesprek tijdens de tussenevaluatie en de evaluatie. hierin wordt vastgelegd of de behandeling
naar wens verloopt, of deze moet worden afgebroken, bijgesteld en of voortgezet moet worden.
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):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
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:
Dit is bij mij vastgelegd in de persoonlijke behandelovereenkomst. Meestal is er naar 3/4 keer
behandelen, een tussenevaluatie en dan meestal na 3/4 keer een eindevaluatie.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Vaak neem ik de SDQ of SEV af. Echter het beste meetmoment is dat de kinderen die ik heb
behandeld, het gewone leven weer hebben kunnen oppakken, van hun angsten af zijn en zich weer
vrij kunnen bewegen. Het meet moment met de ouders is tweeledig. Ten eerste dat ze vaak tevreden
zijn over het onderzoek, aangezien ze aangeven dat het hen inzicht geeft in de sterke en minder
sterke kanten van hun kind, wat er aan de hand is en welke vorm van behandeling/begeleiding, kind,
ouders, school nodig hebben. Ten tweede dat ik vaak via oud cliënten, nieuwe cliënten krijg.

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.M. Wellink
Plaats: Amsterdam
Datum: 29-11-2016

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

