Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde
Algemene informatie
1. Gegevens ggz---aanbieder
Naam praktijk: Praktijk voor Psychiatrie.
Naam regiebehandelaar: G.A.H. Bonroy
Straat en huisnummer praktijkadres: Duivelsbruglaan 108
Postcode en plaats praktijkadres: 4835 JJ Breda
Telefoonnummer: 076---5655658
E---mailadres: secretariaatbonroy@gmail.com
KvK nummer: 20155884
Website: www.bonroy.nl
BIG---registraties: 59020125701
Overige kwalificaties: Kinder--- en jeugdpsychiatrie
Basisopleiding: Psychiatrie
AGB---code praktijk: 03071529
AGB---code persoonlijk: 03029297
2. Werkzaam in: de gespecialiseerde---GGZ
3. Aandachtsgebieden

Kinder- en jeugdpsychiater en volwassenen psychiater G.A.H. Bonroy biedt diagnostiek en behandeling voor
kinderen en jongeren die vastlopen op school, werk en in het gezin, of die met zichzelf in de knoop zitten.
Ook volwassenen met problemen kunnen in de praktijk terecht.
Aandachtsgebieden zijn: diagnostiek, behandelingsplanning, farmacotherapie, inzichtgevende behandeling.
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4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG--registraties van regiebehandelaren):
G.A.H. Bonroy, BIG geregistreerde Psychiater voor Kinderen- en Jeugd en voor Volwassenen.
Forensisch Psychiater.
5. Professioneel netwerk:
5a. Ik maak gebruik van een professioneel
netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen- en -psychotherapeuten
GGZ---instellingen
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisartsen, vrij gevestigde psychotherapeuten in West Brabant Oost (Breda e/o), in West Brabant
West (Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom e/o) en in Midden Brabant (Tilburg e/o).
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op--- en afschaling,
diagnose, consultatie, medicatie:
Voor de zorgcoördinatie.
Daarnaast verwijzen huisartsen en vrij gevestigde psychotherapeuten naar mij voor diagnostiek en
behandeling, en verwijs ik naar de GGz Breburg, naar Yes We Can Clinsics of naar Yulius in
voorkomende gevallen wanneer dagbehandeling, opname of crisisinterventie noodzakelijk blijkt.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost, en in
bepaalde situaties bij de GGZ crisisdienst. Eventueel bij volwassenen bij de PAAZ psychiatrie.
5e. Specifieke afspraken met een GGZ---crisisdienst, HAP of SEH:
Bij te verwachten crisisproblematiek licht ik de huisarts in en maak afspraken met klinische of
dagklinische settings. Een en ander in overleg met de betrokken patiënt.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
De praktijk heeft contract met de
volgende zorgverzekeraars:
CZ, Achmea, DSW, De Friesland, Menzis, Multizorg en VGZ.
Link(s) naar gecontracteerde
verzekeraars:
www.cz.nl; www. achmea.nl; www.dsw.nl; www.defriesland.nl; www.menzis.nl,
www.multizorgvrz.nl;
www.vgz.nl
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7. Behandeltarieven

- Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk
-- Ik heb het tarief overig (zorg)product1 voor niet---verzekerde zorg het OZP---tarief
gepubliceer 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 op de
website te vinden: www.bonroy.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging:
- Intervisie
Visitatie
--- Bij--- en nascholing
--- Registratie---eisen van specifieke behandelvaardigheden
- De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:
www.nvvp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

De praktijk is aangesloten bij de Vereniging voor Zelfstandig gevestigde Psychiaters (VZP) in
West-Brabant. In dit verband is ook een klachtenregeling voorzien zoals bij wet vereist.

10.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
M. de Kroon, kinder- en jeugdpsychiater
Duivelsbruglaan 108
4835 JJ Breda
076-5655658

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 terecht via de link
www.bonroy.nl (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar
gespecialiseerde ggz, en ---in geval van een contract--- per zorgverzekeraar, en ---indien van toepassing--per diagnose.
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12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Voor een consult is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of de
verantwoordelijke gemeentelijke instantie, specifiek voor de gespecialiseerde GGZ, waarin wordt
aangegeven om welk psychiatrisch probleem het (waarschijnlijk) gaat.
U kunt mij bellen op werkdagen 's morgens van 8.30 uur tot 9.00 uur en 's avonds van 18.30 uur tot
19.00 uur, waarna meteen, of in voorkomend geval op een later tijdstip die dag, een telefonische
intake zal plaatsvinden en een intakegesprek ingepland wordt.
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).
13. Diagnostiek
De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld
door: G.A.H. Bonroy
Gespecialiseerde GGZ
Kwalificatie

Omschrijving

0329

Psychiater

9402

Psychotherapeut

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld
door: G.A.H. Bonroy
Gespecialiseerde GGZ
Kwalificatie

Omschrijving

0329

Psychiater

9402

Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: G.A.H. Bonroy
Gespecialiseerde GGZ
Kwalificatie

Omschrijving

0329

Psychiater

9402

Psychotherapeut
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14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
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:
Onderzoek bij het kind

Onderzoek bij het kind.
Het onderzoek bestaat uit een aantal afspraken. In de gesprekken staat het kind centraal. Hierbij
wordt ook gekeken naar de omgeving waarin kind / jongere functioneert zoals gezin en school.
Er wordt gekeken wat er aan de hand is, waar het door komt en vooral hoe het kan veranderen.
Tevens wordt ook gekeken naar eventuele lichamelijke ziekten en begeleidende verschijnselen. Na
onderzoek en informatie door de verwijzer vormt de psychiater zich een oordeel hoe de
behandeling verder vorm kan krijgen. Hiervoor worden ook specifieke vragenlijsten door kind /
ouders / school ingevuld en beoordeeld. Het behandelplan wordt met ouders en kind besproken.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Nadat het behandelplan is besproken kan de behandeling van start gaan. De behandeling kan zijn
dat er voornamelijk gesprekken met de jongere al dan niet samen met de ouders zal plaatsvinden.
Maar ook met de ouders alleen. Een en ander kan gecombineerd worden met specifieke medicatie.
De duur van de behandeling is wisselend. Soms kan ook medicatie het belangrijkste
behandelingsmiddel zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een psycholoog / psychotherapeut
specifiek hiervoor heeft verwezen en de gesprekken bij de psycholoog worden gecontinueerd. De
Kinder- en Jeugdpsychiater zal mogelijk hulp nodig hebben om een goede diagnose /
behandelingsplan te kunnen opstellen van specifiek psychologisch testonderzoek. Dit kan een
cognitief capaciteitsonderzoek / intelligentieonderzoek (leercapaciteit), maar ook een uitgebreider
neuropsychologisch onderzoek, zijn. In dat geval kan dat in beperkte mate binnen onze praktijk
plaats vinden.
Zonodig worden hiervoor elders afspraken gemaakt.
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.
Evaluatiegesprekken worden ingepland afhankelijk van de doelstellingen en vinden plaats tussen
de drie en zes maanden
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Mondeling wordt tijdens de evaluatiegesprekken geïnformeerd naar de tevredenheid.
Daarnaast maak ik gebruik van een klanttevedenheid-vragenlijst
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15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de
mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt.
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.

Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals.
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).
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS.
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