Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
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: W.L. Frumau-van Pinxten
BIG-registraties: 39049632425
Overige kwalificaties: KJpsycholoogNIP; eerstelijnspsycholoog; emdr; psychotherapeut BIG
Basisopleiding: Ontwikkelingspsycholoog
AGB-code persoonlijk: 94000557

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Frumau
E-mailadres: miafrumau@gmail.com
KvK nummer: 17252262
Website: www.psychologenpraktijkfrumau.nl
AGB-code praktijk: 94000326

Praktijk informatie 2
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: PPF Jeugdzorg
E-mailadres: Secretariaat@ppfcentrum.nl
KvK nummer: 81410247
Website: www.ppfcentrum.nl
AGB-code praktijk: 94065954

Praktijk informatie 3
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: PPF Integraal Kennisdomein
E-mailadres: Secretariaat@ppfcentrum.nl
KvK nummer: 81405987
Website: www.ppfcentrum.nl
AGB-code praktijk: 94066355

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
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D

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.:
Wij streven als hoofddoel het welbevinden van het individu met een hoog ontwikkelingspotentieel
(hoogbegaafdheid) in de brede context na. Wij beogen dit te bereiken door het bieden van
gespecialiseerde diagnostiek en specialistische behandelingen gericht op complexe psychische
problematiek.
Het behandelaanbod kan bestaan uit (elementen van) diverse therapievormen, zoals o.a.:
existentiële psychotherapie; cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie (met of zonder
beeldende middelen), oplossingsgerichte therapie, inter-persoonlijke therapie, groepstherapie,
steunende structurerende behandeling/begeleiding, systeembegeleiding aan huis, ouderbegeleiding
en medicamenteuze therapie/farmacotherapie.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

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

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: W.L. Frumau-van Pinxten
BIG-registratienummer: 39049632425

Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: W.L. Frumau-van Pinxten
BIG-registratienummer: 59049632416

Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: P.R. Roels
BIG-registratienummer: 09023517716

Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: P.R. Roels
BIG-registratienummer: 39023517701

Indicerend regiebehandelaar 5
Naam: A.T. W Gofers
BIG-registratienummer: 89009554525

Indicerend regiebehandelaar 6
Naam: A.T. W. Gofers
BIG-registratienummer: 19009554516

Indicerend regiebehandelaar 7
Naam: B. van Tussenbroek
BIG-registratienummer: 59051138425

Indicerend regiebehandelaar 8
Naam: B. van Tussenbroek
BIG-registratienummer: 79051138416

Indicerend regiebehandelaar 9
Naam: E. Ligtvoet
BIG-registratienummer: 79915491701

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: W.L. Frumau-van Pinxten
BIG-registratienummer: 39049632425

Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: W.L. Frumau-van Pinxten
BIG-registratienummer: 59049632416

Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: P.R. Roels
BIG-registratienummer: 09023517716

Coördinerend regiebehandelaar 4
Naam: P. R. Roels
BIG-registratienummer: 39023517701

Coördinerend regiebehandelaar 5
Naam: A.T. W. Gofers
BIG-registratienummer: 89009554525

Coördinerend regiebehandelaar 6
Naam: A.T. W. Gofers
BIG-registratienummer: 19009554516

Coördinerend regiebehandelaar 7
Naam: B. van Tussenbroek
BIG-registratienummer: 59051138425

Coördinerend regiebehandelaar 8
Naam: B. van Tussenbroek
BIG-registratienummer: 79051138416

Coördinerend regiebehandelaar 9
Naam: E. Ligtvoet
BIG-registratienummer: 79915491701

Coördinerend regiebehandelaar 10
Naam: W.A.M. Peters
BIG-registratienummer: 09049812625

Coördinerend regiebehandelaar 11
Naam: M.L. Frumau
BIG-registratienummer: 59924953825

Medebehandelaar 1
Naam: W.A. M. Peters
BIG-registratienummer: 09049812625
Specifieke deskundigheid: Hoogbegaafdheid, existentiële vraagstukken

Medebehandelaar 2
Naam: M.L. Frumau
BIG-registratienummer: 59924953825
Specifieke deskundigheid: Hoogbegaafdheid, ASS, diagnostiek, wetenschap

Medebehandelaar 3
Naam: G.C.J. van den Berg
BIG-registratienummer: 59000541230
Specifieke deskundigheid: systemisch werken, crisis, leefstijl

Medebehandelaar 4
Naam: R. Westrate-van Damme
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: hoogbegaafdheid, systeemtherapie

Medebehandelaar 5
Naam: A. van Rooij
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: psychosomatische klachten, pijnklachten

Medebehandelaar 6
Naam: F. van Kaam
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: pijnklachten

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Anders: nationaal en internationaal netwerk van specialisten rondom hoogbegaafdheid.
Praktijk OOG Eindhoven (onderdeel van Mutsaerstichting).
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Edith van Huijkelom
www.psychologenpraktijkvanhuijkelom.nl
Marij Persons, specialist begaafdheid ECHA en specialist begaafd en speciaal
prof. Anouke Bakx
Hans Spierings Motorische Mentale Integratie Begeleiding en natuurgeneeskundig therapeut
Chantal Engbers, www.spil.nl
Peter Roels Berlicum Psychiater/Psychotherapeut;
www.apollon-mc.nl
Gerard vd Berg Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;
www.duetspvpraktijk.nl

Ton Gofers psychotherapeut/klinisch psycholoog
Autumn's Child, praktijk voor psychologie en psychotherapie
Radboud Universiteit
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
afschaling: Huisarts, POHGGZ
afschaling: vaktherapie
afschaling: trainingen
consultatie: traumacentrum Herlaarhof
opschaling: Leo Kannerhuis (opname), Viersprong (opname of dagbehandeling), Karakter (MST,
dagbehandeling)
opschaling: crisisopname Reinier van Arkel/Herlaarhof
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij uitzondering als we de client of het systeem al in behandeling hebben en de crisis beheersbaar is
dan zien we zelf de client in het weekend/avond, echter dit is enkel als we inschatten tijdens MDO
dat dit haalbaar is en incidenteel
In alle overige situaties dan maken we crisisplan samen met client waarin huisarts/huisartsenpost
centraal staat en eerste aanspreekpunt is voor client
Als er dan sprake is van een onverwachte situatie dan wordt de ggz-crisisdienst ingeschakeld via de
huisarts/huisartsenpost.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit via huisarts/huisartsenpost loopt. Incidenteel kan dit het geval zijn maar dan is
eerste contact al gelegd door huisarts.
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:
Psychotherapeuten
Annika van Bussel,
Karlijn Bijloo,
Hilde Mollen,
Ilze Vliegenberg,
Patty Buiting,
Loes Sterenberg,
Susan Giesen.
Edith van Huijkelom.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisie: anoniem casuïstiek bespreken, indicatiestelling, lopende behandelingen, persoonlijk
functioneren, behandelresultaten, beleid, congressen, vakliteratuur, praktijkvoering, Routine
Outcome Monitoring, Suïcide, Veilig-incidenten-Melding, Kwaliteitssysteem, Lopende zaken.

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.ppfcentrum.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.ppfcentrum.nl

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 met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.ppfcentrum.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):
W.L. Frumau-van Pinxten of G.C.J. van den Berg Of onafhankelijke klachtencommissie LVVP
(www.lvvp.nl)
Link naar website:
www.ppfcentrum.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
P. R. Roels
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.ppfcentrum.nl

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):
Aanvragen voor zorgverlening (zorgaanvraag) kunnen op verschillende manieren in de organisatie
worden ontvangen. De meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn:
Een ingevuld contactformulier via de website
Beste mevrouw/heer,
In de bijlage vindt u twee aanmeldformulieren voor PPF Centrum voor Hoog
OntwikkelingsPotentieel. U kunt het aanmeldformulier dat passend is bij uw aanmelding (boven of

onder de 18 jaar) invullen en terugsturen voor uw eerste afspraak.
Daarnaast verzoeken wij u om een geldig ID/paspoort mee te nemen bij uw eerste afspraak. Deze zal
worden gecontroleerd.
Wij hechten belang aan uw privacy, en maken daarom gebruik van een veilige mail omgeving Zivver.
U kunt onderstaande link gebruiken om veilig een mail of documenten naar ons te versturen:
https://app.zivver.com/l/start/62941868-1273-45c1-8ec4-d2cf0e420354
Met vriendelijke groet,
Team PPF Centrum voor Hoog Ontwikkelingspotentieel
Een telefonische aanvraag
Aanvraag via een e-mail
Mondelinge aanvraag b.v. via een andere zorgverlener of rechtstreeks van een cliënt of familielid
Vervolgens volgt een screening met als doel: het verminderen van wachtlijsten en het voorkomen
van een verkeerde verwachting bij cliënt (verwachtingsmanagement). Screening kan leiden tot
aanname cliënt of door verwijzing/terugverwijzing cliënt verwijzer. Aanmelding cliënt vindt plaats na
goedgekeurde screening, niet eerder.
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:
Door met client elke sessie te evalueren en met name het contact en verloop zoals ervaren wordt
door de client. Aanvullend door regelmatig, afgestemd naar behoefte, een gesprek te hebben met
betrokkenen. Als er meerdere behandelaren betrokken zijn bij behandelproces dan stemmen we dit
onderling af en geven we ruimte aan client om proces en contact te evalueren. Tijdens MDO of
tussentijds geven we als behandelaren feedback door met als doel proces zo goed mogelijk te laten
verlopen en een goede communicatie te bevorderen.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, voortgangsbespreking behandelplan, nagenoeg elke sessie evaluatie met client en met andere
betrokkenen (ouders/systeem) regelmatige evaluatie. Indien van toepassing worden vragenlijsten
afgenomen om voortgang te meten. Na een jaar wordt een specifieke evaluatie gepland en wordt
het behandelplan geüpdatet.
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:
Na elke 5-6 sessies en met ROM na 3 maanden en na een jaar.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Einde elke sessie, mondeling en via outcome rating scale en via CQI.

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: W.L. Frumau - van Pinxten
Plaats: Vught
Datum: 14-05-2022

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

