Kwaliteitsstatuut

Aanmelding. U meldt zich aan middels het formulier aanmelding. Zodra we uw aanmelding hebben
ontvangen, wordt er een afspraak voor u ingepland. U dient de verwijzing van de huisarts of
bedrijfsarts naar dit gesprek mee te nemen. Een consult duurt tussen de 30 en 45 minuten. Ter
voorbereiding van dit gesprek ontvangt u een e-mail met een link naar een digitale vragenlijst.
Alleen kortdurende therapie. We bieden alleen kortdurende behandelingen (1 tot 4 maanden). Er
wordt - zoals dit wettelijk is voorgeschreven voor behandeling in de Basis GGZ die vergoed wordt door
de ziektekostenverzekering - onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst
en complexiteit van de klachten: licht (max 5 sessies), middel (6, 7 of 8 sessies) of intensief (9, 10 of 11
sessies).
Behandelproces. Naar aanleiding van uw aanmelding, de digitale vragenlijst en het intake gesprek
wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt in het tweede gesprek aan u voorgelegd. Hierin
staan uw klachten en hulpvraag omschreven, de diagnose en de voorgestelde behandeling
(voorgestelde therapievorm), alsmede de te verwachten behandelduur. Als u zich hierin kunt vinden,
worden tijdens het tweede intakegesprek de vervolgafspraken voor de behandeling ingepland. Na
afloop van de behandeling vindt een korte terugkoppeling aan de huisarts plaats met begin en
einddatum en behandelresultaat. Dit verslag wordt vooraf aan u voorgelegd.
Wachtlijst. Er is geen wachtlijst. Het avondspreekuur op woensdag is meestal ruim van tevoren
volgeboekt, overdag kunt u over het algemeen binnen drie weken terecht.
Afspraak annuleren. Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan zo
snel mogelijk, in ieder geval minimaal 24 uur van tevoren zodat er iemand anders ingepland kan
worden. Dit kan telefonisch via de receptie (0880221911) en via de mail info@psycholoogvenlo.nl.
Afzegging langer dan 24 uur voor de afspraak is kosteloos. Als u korter dan 24 uur voor de afspraak
afzegt of de afspraak zonder bericht niet nakomt, wordt 22,50 euro bij u in rekening gebracht, deze
kunt u niet bij de verzekering declareren.
Crisis We bieden uitsluitend behandelingen in de Basis GGZ en hebben geen crisisdienst.
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