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 regiebehandelaar: C.H. Machielsen
BIG-registraties: 39019175825
Overige kwalificaties: Lid VgcT (Supervisor VgcT), NVGP, LVVP en NvgZP
Basisopleiding: Psychologie WO (1998), Klinisch psycholoog BIG-psychotherapeut BIG (2004)
AGB-code persoonlijk: 94004156

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk voor Psychotherapie Machielsen
E-mailadres: g.machielsen@hetnet.nl
KvK nummer: 50483153
Website: www.praktijkvoorpsychotherapiemachielsen.nl
AGB-code praktijk: 94003620

2. Werkzaam in:
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).:
Als je psychische problemen hebt waar je niet alleen uit komt, kan psychotherapie een goede keuze
zijn. In een serie gesprekken verken ik samen met jou waar je pijn vandaan komt. Samen zoeken we
naar een manier waarop je je leven weer kunt oppakken.
Mijn benadering
Ik ga uit van de persoon en van wat hij of zij nodig heeft. Dat betekent dat ik altijd kijk waar de
situatie om vraagt en wat specifiek voor jou geschikt is. Daarom combineer ik vaak verschillende
soorten therapie en bedrijf daarmee integratieve psychotherapie. Ik vind het belangrijk dat mijn
sessies voor iedereen toegankelijk zijn. Dus of je nu hoog- of laagopgeleid bent, wel of geen eerdere
ervaring hebt met therapie. De therapie die ik geef gaat uit van gelijkwaardigheid: ik ga naast mijn
cliënten staan.
Een belangrijke vraag tijdens de therapie is: Wat is de pijn in je leven? Of: Waar zit de oorlog in
jezelf? Bij veel klachten is er namelijk sprake van een onderliggend trauma. Als je je klachten
werkelijk wilt aanpakken, is het goed om dat trauma onder ogen te zien.
Naast de gesprekken geef ik ook oefeningen die je kunt doen buiten de therapiesessies. Deze
oefeningen zijn bedoeld om letterlijk te oefenen in het omgaan met moeilijke situaties.
Het feit dat ik een mannelijke therapeut ben, kan voor sommige cliënten een overweging zijn om

juist voor mij te kiezen. Vaak vinden mannen het fijn om bij een seksegenoot in therapie te zijn,
vooral als het gaat om zaken die typisch met het man-zijn te maken hebben. Ook voor vrouwen die
hun relatie met mannen in hun leven willen onderzoeken, kan een mannelijke therapeut nuttig zijn.
Meestal vraag ik de cliënt gedurende de behandeling een of twee keer iemand mee te nemen die
belangrijk is voor hem of haar. Dat kan een ouder, een zus of broer, een partner of een vriend(in)
zijn. Deze `belangrijke ander’ komt gewoonlijk ook mee naar het intakegesprek.
Over mijn specialisaties kun je hier meer lezen.
Voor wie?
Mijn cliënten zijn 18 jaar en ouder – de oudste is 96 jaar. Zij komen met depressieve klachten,
angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, een burn-out, een midlifecrisis, klachten rondom
seksualiteit en andere vragen. Ook geef ik gezinstherapie en partner-relatietherapie waarbij stellen
gezamenlijk bij mij komen.
Doel van de therapie
Het zelfhelend vermogen van de mens is groot. Daarom is de therapie erop gericht om je in staat te
stellen de verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen. Om de hulpbronnen in jezelf aan te
boren, jezelf te geven wat nodig is.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1
Naam: Dhr. C.H. Machielsen
BIG-registratienummer: 39019175825

Regiebehandelaar2
Naam: Dhr. C.H. Machielsen
BIG-registratienummer: 59019175816

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: Psychiater, haptotherapeut, fysiotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. Y.B. Rosman-Sonius (Gezondheidszorgpsycholoog BIG 49025843425 en Psychotherapeut BIG
69025843416)
Mw. G.M. Bosshardt (Psychotherapeut BIG 59017941716)
Mw. A,M.F.T. Rademakers (Psychotherapeut BIG 19025838316)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Mw. Y.B. Rosman-Sonius: intervisie, intercollegiaal overleg
Mw. G.M. Bosshardt: intervisie, intercollegiaal overleg
Mw. A,M.F.T. Rademakers: intervisie, intercollegiaal overleg
Contact met huisarts voor overleg over medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de eigen huisartsenpraktijk,
huisartsenpost of spoedeisende eerste hulp. Zo nodig zal daar de GGZ-crisisdienst worden
ingeschakeld.
Opgemerkt wordt dat ik in de regel goed telefonisch bereikbaar ben en binnen twee werkdagen op emailberichten reageer.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: In principe uitsluitend pt. in behandeling komen die niet crisisgevoelig zijn

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: https://www.guidomachielsen.nl/praktisch/tarievenvergoedingen/

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 noshow tarief: https://www.guidomachielsen.nl/praktisch/tarieven-vergoedingen/

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
Anders: Docent aan diverse postdoctorale opleidingen
Link naar website: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2020/10/Kaliteitsbeleid-LVVP-2020-II.pdf

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):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per

aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. Y.B. Rosman-Sonius (Gezondheidszorgpsycholoog BIG 49025843425 en Psychotherapeut BIG
69025843416)
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:
http://praktijkvoorpsychotherapiemachielsen.nl/werkwijze-praktijk/

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):
Patiënten benaderen mij via het contactformulier op mijn praktijkwebsite. Binnen een week
(vakanties uitgezonderd) bel ik patiënt op om te screenen of aanmeldproblematiek aansluit bij wat ik
kan bieden en om vast te stellen of verwijzing goed is geregeld.
Patiënten weten wat mijn wachttijd is. Indien er een lange wachttijd is c.q. een niet bij de praktijk
passende zorgvraag, verwijs ik terug naar de huisarts of naar collega-behandelaars.
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: C.H. Machielsen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9405
Klinisch psycholoog
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Soms vraag ik Altrecht om een psychologisch onderzoek (vragenlijstonderzoek) af te nemen.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: C.H. Machielsen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9405
Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: C.H. Machielsen
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie
Omschrijving
9402
Psychotherapeut
9405
Klinisch psycholoog
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:
De voortgang in de behandeling wordt gemonitord door regelmatig het behandelplan en de
behandeldoelen te evalueren en ROM-uitslagen te bepreken. Daarnaast worden relevante leden uit
het systeem van de patiënt bij de behandeling betrokken. De patiënt weet dat hij/zij mij tussen
afspraken door gemakkelijk telefonisch en/of per email kan bereiken voor vragen of overleg.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Zie 14e.
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:
Afhankelijk van wat wordt afgesproken in het behandelplan, maar in principe eens per 2 maanden.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door het regelmatig bespreken van de kwaliteit van samenwerking en de therapeutische relatie.
Daarnaast wordt er aan het begin van de behandeling en tenminste 1x per jaar een SQ-48
klachtenlijst afgenomen om het effect van de behandeling te meten. Daarnaast wordt er tenminste
1x per jaar de CQi-vragenlijst afgenomen om de cliënttevredenheid te meten.

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: C.H. Machielsen
Plaats: Maarssen
Datum: 4-3-2021

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

