
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 regiebehandelaar: F.J.A. Zutt
BIG-registraties: 19064797801
Basisopleiding: Arts, Psychiater
Persoonlijk e-mailadres: frank@kjpdijkenwaard.nl
AGB-code persoonlijk: 03068096

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Dijk en Waard
E-mailadres: info@kjpdijkenwaard.nl
KvK nummer: 46197184
Website: www.kjpdijkenwaard.nl
AGB-code praktijk: 03037911

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Wij zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Als kinder- en
jeugdpsychiater zijn we beschikbaar voor consultatie, second opinion farmacotherapie (medicatie
contacten). We werken graag in samenwerking met collega praktijken in de omgeving die gericht zijn
op uitgebreide diagnostiek en psychologische/psychotherapeutische behandeling. Als
onderaannemer kunnen wij ingezet worden voor specifieke vraagstukken voor een psychiater.

Tevens kunnen wij bijvoorbeeld met huisartsen meedenken in specifieke medicatie vraagstukken
rondom psychofarmaca. Onze praktijk is niet ingesteld op kinderen en jongeren met
persoonlijkheidsstoornissen, acute psychotische stoornissen en ernstige depressieve stoornissen.
Onze insteek is om zo kort als nodig betrokken te zijn, zodat wij voldoende door- en instroom kunnen
garanderen en de wachttijd voor nieuwe cliënten zo kort mogelijk te kunnen houden.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Bipolair en overig
Angst

4. Samenstelling van de praktijk



Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1
Naam: F.J.A. Zutt
BIG-registratienummer: 19064797801

Regiebehandelaar2
Naam: L.L. van der Keijl-van der Schaaf
BIG-registratienummer: 09909683801

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Gemeente teams

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Connect2care Jeugd, Kopzorg Psychologen, Kinderpsychologen-nhn, Psychologen Praktijk Noordkop,
Centrum het Antwoord, Stichting Eigenwijzer.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Consultatie & Farmacotherapie aanvullend op behandeling aldaar,.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Voor niet spoedeisende zaken kunnen patienten, hun ouders, behandelaars bij de andere instelling,
altijd bellen, of een bericht sturen, waarna behandelaar zo spoedig mogelijk binnen kantoor tijden
contact opneemt. Voor spoedeisende zaken kunnen patienten zich wenden tot de huisartsenpost,
welke zo nodig een beroep kan doen op de spoedeisende psychiatrische hulp. (SEPH).

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Er is een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging van vrijgevestigde psychiaters
Alkmaar en omstreken, waar wij bij aangesloten zijn.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

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 geen voorwaarden en tarief voor no-show.

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://hulpinregioalkmaar.nl/application/files/5915/7857/4878/32._Tarievenlijst_2019-2020_-
_Ambulante_jeugdhulp_versie2.pdf

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: https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/herregistratie

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
De Geschillencommissie Zorg:

De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliënten tegen
vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn
aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
(LVVP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) of de Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie (NVP).

Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Bij vakantie / afwezigheid nemen F.J.A. Zutt en L.L. van der Keijl-van der Schaaf voor elkaar waar. Zij
zijn nooit gelijktijdig afwezig.

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.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://kjpdijkenwaard.nl/ons-aanbod/

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):
Je kunt bij ons worden aangemeld door de huisarts of een collega hulpverlener. Elk week bespreken
wij onderling de nieuwe aanmeldingen waarna we telefonisch contact opnemen om een afspraak te
maken of indien de aanmelding niet past bij onze praktijk, te bespreken welke zorgverlener wij
adviseren.

Wij proberen voor de eerste kennismaking al zoveel mogelijk informatie te verzamelen en zijn dus
goed voorbereid bij het eerste gesprek.



De gesprekken vinden plaats in onze praktijk en kunnen eventueel ook via beeldbellen plaatsvinden.
In het geval van een consultatie kan dit in overleg ook plaatsvinden in de praktijk of instelling van de
aanvragende partij.

Er volgt een intakegesprek bij een van ons waarin zal worden aangesloten bij jouw hulpvraag. Na dit
gesprek zal bepaald worden of er nog aanvullend onderzoek nodig is (denk bijvoorbeeld aan een
psychiatrisch onderzoek of een gesprek met belangrijke naasten om extra informatie te verkrijgen).
Indien wenselijk kunnen andere betrokken hulpverleners aansluiten bij de gesprekken. Daarna volgt
een advies en zullen we samen nadenken hoe we dit advies vorm gaan geven. Afspraken kunnen face
to face, telefonisch of eventueel via beeldbellen plaatsvinden.

Wij werken volgens de richtlijnen van het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de
Nederlandse vereniging voor Psychiatrie.

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.J.A. Zutt of L.L. van der Keijl-van der Schaaf

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Wij werken monodisciplinair in de praktijk als kinder- en jeugdpsychiater. We werken wel samen met
andere praktijken, waarbij het psychiatrisch onderzoek wat wij uitvoeren een aanvulling is op de
diagnostiek die door de andere partij wordt gedaan.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: F.J.A. Zutt, of L.L. van der Keijl-van der Schaaf

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: F.J.A. Zutt, of L.L. van der Keijl-van der Schaaf

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater



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 of
een samenvatting hiervan 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:
We maken bij aanvang van de behandeling afspraken over hoe elkaar te bereiken, het betrekken van
ouders en onderlinge afstemming tussen gescheiden ouders. Alle belangrijke contactgegevens
worden vastgelegd in het EPD. De patient en ouders / naasten krijgen de contactgegevens
(telefoonnummer en emailadres) van de behandelend psychiater en zonodig diens
collega/waarnemer.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
We spreken bij aanvang van de behandeling een evaluatiemoment af, zo mogelijk samen met de
behandelaar van de praktijk die om de mede behandeling of consultatie heeft gevraagd.

14g. 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:
3 maanden.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Wij maken gebruik van een cliententevredenheids onderzoek, daarnaast wijzen wij patienten op
zorgkaart Nederland.

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: Frank Zutt
Plaats: OUDKARSPEL
Datum: 21-11-2020

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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