
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
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 regiebehandelaar: Mw. Drs. K.M. Daamen
BIG-registraties: 09051432525
Overige kwalificaties: NVGP
Basisopleiding: GZ-psycholoog, Groepspsychotherapeut
AGB-code persoonlijk: 94106997

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Dynamische Psychologie
E-mailadres: info@dynamischepsychologie.nl
KvK nummer: 75825546
Website: Dynamische Psychologie
AGB-code praktijk: 94065447

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

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

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.:
Psychologenpraktijk Dynamische Psychologie biedt psychologische behandeling aan mensen met
lichte tot matige psychische en/of psychosomatische klachten. Specifieke expertise ligt in de medisch
psychologische problematiek. Te denken valt aan: gevolgen van een NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel), chronisch pijn klachten, ALK, post COVID klachten, trauma en chronische stress.
Familie of partner worden, indien wenselijk en na akkoord van de cliënt, betrokken bij de
behandeling.
Psychologenpraktijk Dynamische Psychologie biedt behandelingen gebaseerd op de Cognitieve
Gedragstherapie en Oplossings gerichte therapie. E-health modules worden ingezet, indien
ondersteunend bij de behandeling.
Daarnaast behoren behandelmethoden als EMDR, ACT, psycho-educatie tot de mogelijkheden.



3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen

Somatoforme stoornissen

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

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: K.M. Daamen
BIG-registratienummer: 09051432525

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: K.M. Daamen
BIG-registratienummer: 09051432525

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
Anders: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, revalidatie artsen, huisartsen,
bedrijfsartsen, re integratie coördinatoren en NAH verpleegkundige.

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Nah-tuurlijk; ergotherapeut, Edith van Houts-Vostermans, ergotherapeut, dkt. W. van Rooij,
revalidatie arts Libra: BIG: 99916519701 ; M. van den Heuvel; GZ-psycholoog St. Anna ziekenhuis,
BIG: 09910571225; Rosanne van Hoesel, fysiotherapeut LIJV BIG: 79915905804, Miranda Everaard,
logopediste, Daphne Meijer GZ-psycholoog BIG 39060922925; dkt. W. van Rooij, revalidatie arts
Libra: BIG: 99916519701 ; M. van den Heuvel; GZ-psycholoog St. Anna ziekenhuis, BIG: 09910571225;
N. Minnen re-integratie coordinator Libra Arbeids Expertise ; A. de Laat job-coach Libra Arbeids
Expertise

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Afstemming samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de samenwerking met Nah-
tuurlijk, om de cliënt een eenduidige en effectieve behandeling te bieden (met name bij NAH).
doorverwijzing bij opschaling (SGGZ)
doorverwijzing bij afschaling (POHGGZ)
doorverwijzing bij einde behandeling (Overdracht naar huisarts/POH)
afstemming verwijzer
op verzoek client afstemming of informeren bedrijfsarts
MDO met collega's van LIJV, NAH-tuurlijk en verwijzend huisartsen
overleg met verpleegkundig specialist
overleg met revalidatie artsen
overleg met re-intergatie coordinatoren en job-coaches
intervisie groep

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):



Nee.
Cliënten vallen terug op de huisarts of huisartsenpost ingeval van spoed. Dit staat ook vermeld op de
website

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Het gaat hier om BGGZ; huisartsen weten dat dit de werkwijze van de GBGGZ is.

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:
dkt. W. van Rooij, revalidatie arts Libra: BIG: 99916519701 chronich pijnnetwerk WIOF Weert; M. van
den Heuvel; GZ-psycholoog St. Anna ziekenhuis, BIG: 09910571225; Pien van Bommel, fysiotherapeut
LIJV BIG:79921217004; Lisa Hijstek ergotherapeut NAH-tuurlijk, R. Daamen, maatschappelijk
werkende Rony.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Vanuit samenwerking NAH-tuurlijk en LIJV en Libra Arbeids Expertise wordt met name de zorg
rondom mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vorm gegeven. Samen met maatschappelijk werk
Rony en logopedie 't centrum bieden we een eerste lijns multidisciplinaire samenwerking. Hierin
wordt geregeld overlegd met de verpleegkundig specialist en indien nodig met de neuroloog,
revalidatie arts en huisarts.
Met collega M. van den Heuvel (en anderen uit de intervisiegroep) komt vooral de indicatie stelling,
behandelmethodieken en specifieke aspecten uit de dynamiek in de behandelpraktijk aan bod.
Daarnaast is er geregeld overleg met rondom clienten met chronisch pijn met revalidatie arts W. van
Rooij en het netwerk chronisch pijn in Weert en midden brabant.

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.dynamischepsychologie.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 voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.dynamischepsychologie.nl/Praktisch

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 met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.dynamischepsychologie.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):
Mevr. Drs. K. Daamen. Ik ben aangesloten bij het NIP en volg de klachtenprocedure zoals daar
beschreven.



Link naar website:
www.dynamischepsychologie/praktisch

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Voor vragen die niet direct psychologische interventie behoeven kunnen clienten zich wenden tot de
andere behnadelaars uit het samenwerkingsverband. Voor incidentele psychologische vragen
kunnen zij terecht bij Praktijk Psychologie van collega D. Meijer; zij maakt ook deel uit van het
multidisciplinair samenwerkingsverband NAH-tuurlijk. Als het gaat om overname van behandeling bij
langduriger afwezigheid worden clienten ook verwezen naar Psychologie praktijk Boxtel, SPEL in
Oirschot of TRIAS in St. Oedenrode, afhankelijk van de problematiek. Hiervoor zal dan opnieuw
verwijzing nodig zijn.

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.dynamischepsychologie.nl/welkom

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):
De aanmeldprocedure staat vermeld op mijn website www.dynamischepsychologie.nl/werkwijze

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:
Ik bespreek het behandelplan met de patiënt. Naasten worden, indien nodig, of als dit helpend is
voor de behandeling, of op verzoek van de patiënt, betrokken bij de behandeling. Dit altijd met in- en



toestemming van de patiënt. In het geval van NAH krijgt de patiënt als de aard van de cognitieve
problemen daarom vraagt, een schriftelijke samenvatting na de behandelsessie. Er wordt zowel
tijdens de psycho educatie als tijdens de behandeling veelvuldig gebruk gemaakt van een white
board ter ondersteuning van het gesprek. Patienten kunnen hier aan het eind van de sessie ene foto
van maken.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Na de intake wordt altijd gecheckt of de patient zich gehoord en gekend voelt in de hulpvraag. In de
bespreking van het behandelplan wordt doorgenomen of de kernvraag herkenbaar is weergegeven
en het voorgetelde behandelplan accoord is. Dit wordt ondertekend opgenomen in het dossier.
Tijdens de behandeling wordt geevalueerd in hoeverre er voortgang wordt bemerkt zowel bij de
patient, als bij de behandelaar. Aan het eind wordt gekeken in hoeverre de doelen behaald zijn en
wat eventueel nog nodig is.

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:
Er wordt gekeken naar de voortgang in de behandeling. Het voornemen is om ook met ROM te gaan
werken via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de
Stichting Benchmark ggz.
De voortgang wordt geregeld besproken. Indien tijdens de behandeling blijkt dat opschaling naar de
SGGZ belangrijk is, of inzet van een intensiever multidisciplinair programma, dan wordt dit besproken
met patiënt en verwijzer.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Gedurende de behandeling komt de tevredenheid van de patiënt over de behandeling geregeld naar
voren. In de toekomst zal ook gewerkt worden met ROM vragenlijst . Ik werk met een terugval
preventie plan, dat samen met de patiënt wordt opgesteld. Aan het einde van de behandeling wordt
het behandelproces geevalueerd en gekeken in hoeverre de doelen bereikt zijn.

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: Mevr. K. Daamen
Plaats: Best
Datum: 28-06-2022

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


