
Praktijkregels L.M. van de Pol GZ-psycholoog 
 
Naam   : Lucinda van de Pol 
Praktijkadres  : Instituut Jacob Cats Gezondheidscentrum de Linde 
     Jacob Catslaan 76 Burgermeester Langmanstraat 4 
Plaats   : 3852 BW Ermelo 3851 NM Ermelo 
Telefoonnummer : 06 – 23 104 233 
 

1. Aanmelding 
Aanmelding kan door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met Lucinda van de Pol of door 
aanmelding via de website. 
In een eerste telefonisch gesprek bespreken we kort uw klachten en hulpvraag, waarna we een 
afspraak inplannen voor een intake gesprek 
Voor volwassenen kan een vergoede behandeling plaatsvinden indien er een verwijzing is voor de 
Generalistische Basis GGZ van de huisarts of ander bevoegde arts. Deze behandelingen worden 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kan een behandeling plaats vinden indien er een verwijzing is 
van een huisarts of het CJG. Er kunnen behandelingen worden aangeboden die vallen onder de 
Generalistische Basis GGZ. Deze behandelingen worden vergoed door de gemeente (Jeugdwet). 
 

2. Wachttijden 
Op de website worden de actuele wachttijden bekend gemaakt. Na intake is er geen wachttijd voor 
het starten van de behandeling. 
Mijn streven is om binnen 4 weken na het eerste contact een afspraak met u te maken voor een 
intakegesprek en dat binnen 10 weken na de intake de behandeling is gestart, conform de 
treeknormen. 
Indien de wachttijden te lang zijn, kunt u indien u boven de 18 jaar bent contact opnemen met uw 
zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Voor kinderen en jeugdigen kunt u in dit geval 
contact opnemen met Lucinda van de Pol, uw huisarts of het CJG. 
 

3. Werkwijze intake en Behandeling 
Volwassenen 
Intake: 
In het intakegesprek vraag ik u uitgebreider naar de aard, intensiteit en het ontstaan van de klachten, 
uw functioneren in het dagelijkse leven, stressvolle omstandigheden die spelen (of gespeeld hebben) 
en uw sterke kanten. Het doel hiervan is om samen een ‘probleemdefinitie’ op te stellen die voor u 
een begrijpelijke verklaring biedt voor uw klachten. Deze probleemdefinitie vormt de basis voor het 
opstellen van doelen voor uw behandeling. U wordt voorafgaand aan het intakegesprek gevraagd 
een vragenlijst in te vullen om daarmee meer zicht te krijgen op bovenstaande. Tevens wordt u 
gevraagd een ROM vragenlijst (zie hoofdstuk 8 voor meer uitleg) in te vullen als instrument om het 
verloop van de behandeling beter te kunnen volgen. Er wordt een behandelplan opgesteld, die 
mondeling met u wordt besproken. 
 
Behandeling: 
De feitelijke behandeling waarin u samen met de psycholoog werkt aan de verandering van de 
problemen of klachten. 
Er wordt gewerkt met diverse behandelmethodes: 
Cognitieve gedragstherapie 
EMDR 
Diagnostiek via het gevolgenmodel bij lichamelijke klachten 
Oplossingsgerichte gespreksvoering 
 



Evaluatie: 
Beëindiging van het behandeltraject in een afsluitend gesprek. Hierbij wordt u gevraagd om 
wederom een ROM vragenlijst in te vullen als ook een klanttevredenheidsonderzoek (zie hoofdstuk 8 
voor meer uitleg). Veelal wordt na afsluiting een brief aan de huisarts gestuurd, mits u hier geen 
bezwaar tegen heeft. 
 
Kind en Jeugd 
Intake: 
Tijdens het eerste intakegesprek zijn (meestal) beide ouders aanwezig samen met het kind of 
jongere. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van de aangemelde cliënt. Gezien de 
verbondenheid tussen ouders en kinderen worden beide ouders hierbij zo veel mogelijk betrokken. 
De aanmeldingsklachten worden doorgenomen, het huidige functioneren en of er eerdere 
hulpverlening heeft plaats gevonden. Daarna volgt diagnostiek, wat kan bestaan uit de volgende 
onderzoeken: individueel onderzoek, ontwikkelings-, gezins- en familieanamnese, contextueel 
onderzoek (bv. gezinsdiagnostiek, schoolinformatie) en/of psychodiagnostisch onderzoek. 
 
Behandeling: 
Na de diagnostiek vindt er een adviesgesprek plaats met ouders en kind en/of jeugdige. Er wordt een 
voorstel gedaan voor een behandeling en het behandelplan wordt mondeling besproken. 
Er wordt gewerkt met diverse behandelmethodes: 
Cognitieve gedragstherapie 
EMDR 
Diagnostiek via het gevolgenmodel bij lichamelijke klachten 
Oplossingsgerichte gespreksvoering 
 
Evaluatie: 
Na afsluiting van de behandeling vindt een terugkoppeling plaats aan de verwijzer over de voortgang 
en de resultaten van de behandeling, indien ouders en/of aangemelde cliënt hiermee instemt. Veelal 
wordt na afsluiting een brief aan de huisarts gestuurd, mits u hier geen bezwaar tegen heeft. 
 
 

4. Vergoeding van de zorg 
Volwassenen 
U krijgt de psychologische zorg vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering als u een 
verwijzing heeft van de huisarts. De huisarts bepaalt of u doorverwezen mag worden naar de basis 
GGZ of dat andere zorg meer passend is. Daarnaast maakt de huisarts een inschatting van de ernst en 
complexiteit van de problematiek. 
De vergoeding van de zorgverzekeraar valt onder het verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico 
van de basisverzekering houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de 
zorgverzekeraar, voordat de zorg in het basispakket wordt vergoed. De hoogte van uw eigen risico 
hangt af van de afspraken die u hierover hebt gemaakt met uw zorgverzekeraar. 
 
Kind en jeugd 
De psychologische zorg (basis GGZ) die de praktijk biedt aan kinderen of jeugdigen vallen onder de 
jeugdwet. Deze zorg wordt volledig vergoed door de gemeente met een maximum van 1500 minuten 
en een looptijd van een half jaar. De praktijk heeft een contract met de volgende gemeenten: 
Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. 
De praktijk kan zorg aan kinderen en/of jeugdigen (tot 18 jaar) aanbieden na een verwijzing door de 
huisarts of het CJG voor basis GGZ. 
 
  



5. Geen vergoedingen psychologische zorg 
Geen diagnose:  Als na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis dan komt 
u helaas niet in aanmerking voor ‘vergoedingen psychologische zorg’ vanuit het basispakket. Dit 
betekent niet dat er geen behandeling mogelijk is. Integendeel. Wij helpen u graag. Over de kosten 
van uw behandeling gaan wij dan samen in gesprek. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of 
vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket mogelijk is. Het intakegesprek wordt, als u een 
verwijzing heeft van uw (huis)arts, altijd vergoed. 
 
Geen verwijzing maar toch behoefte aan coaching: 
Als u geen verwijzing krijgt van uw huisarts maar u heeft wel klachten, of gewoonweg de behoefte 
aan behandeling of (coachings)gesprekken, dan kunnen wij u tóch helpen. Geef dit bij uw aanmelding 
bij ons aan en we bespreken samen wat de mogelijkheden zijn. Voor het tarief verwijzen wij u naar 
https://praktijklucinda.intramedonline.nl/vergoedingen/. 
 
Afzeggen afspraak 
Wanneer u een gemaakte afspraak voor intake of therapie niet kunt nakomen, dient u de afspraak 
uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of 
zonder geldige reden, brengen wij 50,- euro bij u in rekening. 
 

6. ROM en Klanttevredenheid 
Om het verloop van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, zijn ggz-aanbieders wettelijk 
verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement 
(ROM). Ik zal u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n 
vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier.  
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar 
vergelijkt. Ik lever daar voorlopig geen informatie aan, totdat ik zeker weet dat de gegevens niet tot u 
kunnen worden herleid. Indien u hier meer achtergrondinformatie over wilt dan kunt u de ROM 
informatiefolder opvragen bij de praktijk. 
Aan het eind van de behandeling wordt aan de cliënt gevraagd een vragenlijst betreffende de 
klanttevredenheid in te vullen. De praktijk toetst op deze wijze de klanttevredenheid en gebruikt de 
cijfers voor een klanttevredenheidsonderzoek. 
 

7. Dossier 
Van iedere cliënt wordt een digitaal dossier aangelegd binnen een beveiligd softwaresysteem, 
namelijk Intramed. Dit dossier bevat persoonlijke gegevens over uw (psychische) gezondheid, 
behandelgegevens, aantekeningen van de psycholoog, maar ook om administratieve gegevens, zoals 
uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Ik ben als zorgverlener verplicht om uw 
identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (bsn) te noteren. Tevens zal er een papieren 
werkdossier zijn waarin aantekeningen worden bewaard en de ingevulde vragenlijsten. Al deze 
gegevens worden uiterlijk aan het einde van de behandeling in het digitale dossier geüpload zodat 
het werkdossier vernietigd kan worden. Ik bewaar in uw dossier ook de voor uw behandeling 
noodzakelijke gegevens die ik (met uw toestemming) via andere zorgverleners heb verkregen, zoals 
de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar. 
Wij zijn verplicht het dossier 15 jaar te bewaren. Bij een volgende behandeling kunnen we 
teruggrijpen op deze gegevens. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd.  
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om 
ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in 
onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit 
te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen. 
Alle in de praktijk bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw dossier (met 
uitzondering van medewerkers van Instituut Jacob Cats, ook de collega die mij vervangt bij 

http://www.instituutjacobcats.nl/diensten/therapieen/psychologische-zorg-en-coaching/standaard-prijslijst-basis-ggz-en-coaching/#dsm


afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen, voor zover dit nodig is om u van goede 
zorg te voorzien. Zij zijn net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. 
U heeft het recht om uw dossier na afspraak met de psycholoog in te zien. Daarnaast heeft u het 
recht om (delen van) het dossier te verwijderen of te rectificeren (onder bepaalde voorwaarden en 
na schriftelijke verzoek). Bij de start van de behandeling vragen wij u toestemming om gegevens te 
verwerken. 
 

8. Privacyverklaring  
De praktijk zorgt dat de regels volgens de nieuwe wetgeving AVG ( Algemene verordening 
Gegevensbescherming) worden nageleefd. De praktijk zal gegevens verwerken voor het 
behandelplan, de facturatie aan zorgverzekeraars en gemeenten en bij eventuele doorverwijzing.  
Voor de facturatie aan de gemeenten voor kind en jeugd zijn wij verplicht gegevens aan te leveren. 
Op deze facturatie staat alleen om welke productcode het gaat en worden geen diagnoses of 
stoornissen vermeld. Bij de facturatie aan zorgverzekeraars voor volwassenen worden wel 
classificaties gevraagd. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. Voor 
de psycholoog geldt een beroepsgeheim. 
 
De praktijk heeft een privacyverklaring. Deze is ook te vinden op de website en op te vragen in de 
praktijk. 
 

9. Veilige communicatie 
Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om 
geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. 
Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. 
 

10. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De meldcode huislijk geweld en kindermishandeling vertelt professionals wat er van hen wordt 
verwacht bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Vroegsignalering is zeer 
belangrijk omdat er dan tijdig kan worden gehandeld. De meldcode leidt professionals stap voor stap 
in het proces. Behandelaars hebben beroepsgeheim. Tegelijkertijd moeten zij het belang van de 
cliënt centraal stellen en “de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen”. Vanuit het belang van 
de bescherming van slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld, kan dat betekenen dat 
je bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld je beroepsgeheim moet 
doorbreken. De praktijk is verplicht een eigen meldcode te hanteren en volgt het handelingsprotocol 
van de LVVP(zie LVVP -  huiselijk geweld en kindermishandeling). 
 

11. Klachtenregeling 
Uiteraard streef ik er naar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw 
wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of 
onzorgvuldig behandeld bent. Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Indien 
er klachten zijn over de behandeling, dan gaan wij er van uit dat u deze bespreekt met de 
psycholoog. Veelal zal dit gesprek voldoende zijn om er samen uit te komen. Mocht het niet lukken 
om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van 
de mogelijkheid tot bemiddeling door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van 
Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Wanneer deze stap niet of onvoldoende tot een 
oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. In het kader 
van de wet (Wkkgz) is iedere praktijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Wij verwijzen u naar 
de klachtenregeling van de LVVP. U kan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van 
Klacht&Company.(lvvp@klacht&company.nl) of contact opnemen met de klachtenfunctionaris 
(telefoon 088 2341606). 
Voor algemene vragen over de tarieven of regelgeving kunt u terecht bij het LVVP-bureau ( 030 
2364338). 

mailto:lvvp@klacht&company.nl


 
Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen ook onder het tuchtrecht en kunnen klachten tegen 
hen ingediend worden bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 
 

12.  Waarneming bij afwezigheid 
Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan vier weken gesloten is, wordt u 
tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk en/of instelling. 
In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts 
via de huisartsenspoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ 
ingeschakeld worden. 
 
Daarnaast ben ik verbonden met de praktijk voor psychosociale hulpverlening van Gerrie Ham te 
Nijkerk (https://www.gerrieham.nl/) waar het gaat om het waarnemen in (on)verwachte situaties 
met als gevolg langere afwezigheid van uw psycholoog.  
 
 
 
 

https://www.gerrieham.nl/

