
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
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: B.M. Maarsingh
BIG-registraties: GZ-psycholoog/ Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut
Overige kwalificaties: Supervisor
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94001337

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Maarsingh en van Steijn
E-mailadres: b.maarsingh@maarsinghenvansteijn.nl
KvK nummer: 01120163
Website: www.maarsinghenvansteijn.nl
AGB-code praktijk: 94062975

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

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.:
Maarsingh & van Steijn levert zorg in de Basis GGZ, Specialistische GGZ en bij werkgerelateerde
trajecten via werkgevers. Doelgroep is volwassenen. Cliënten kunnen zich aanmelden met een breed
spectrum van klachten. Hoofddoel is waarde toevoegen in het leven van de client. Dat betekent o.a.
diagnosticeren, in kaart brengen, adviseren & behandelen vanuit de gedachte dat ieder mens kan
floreren. We pakken het probleem aan en behandelen volgens de richtlijn en vertrouwen op
wetenschappelijke evidentie. Maar we doen altijd meer dan dat, we geven ook tips en trucs mee om
weer psychisch vitaal te worden. We doen dat zowel op het individu gericht als binnen het systeem.



We houden van de combinatie psychologie, ICT en technologie; e-Health en innovatieve
behandelmethodes, bijvoorbeeld met VR worden veel ingezet.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Alle hoofddiagnoses
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Delirium, dementie en overig
Alcohol
Overige aan een middel
Schizofrenie
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen

Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

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

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Irma van Steijn
BIG-registratienummer: 89030915225

Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Gijs Bosma
BIG-registratienummer: 59045788616

Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: Lammie van Engen
BIG-registratienummer: 09061685825

Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: Lammie van Engen
BIG-registratienummer: 29061685816

Indicerend regiebehandelaar 5
Naam: Lia Oppewal
BIG-registratienummer: 09910743525

Indicerend regiebehandelaar 6
Naam: Ruth de Goede
BIG-registratienummer: 79919300925

Indicerend regiebehandelaar 7
Naam: Janet Alma
BIG-registratienummer: 29921762325



Indicerend regiebehandelaar 8
Naam: Gerbrig Kamps-Lettinga
BIG-registratienummer: 09049289125

Indicerend regiebehandelaar 9
Naam: Greetje Capelle
BIG-registratienummer: 69917835825

Indicerend regiebehandelaar 10
Naam: Eelco Stienstra
BIG-registratienummer: 69923525225

Indicerend regiebehandelaar 11
Naam: Rutger Sinnema
BIG-registratienummer: 99930459725

Indicerend regiebehandelaar 12
Naam: Miranda Rommers
BIG-registratienummer: 09930660225

Indicerend regiebehandelaar 13
Naam: Harold Wenning
BIG-registratienummer: 49025541830

Indicerend regiebehandelaar 14
Naam: Harold Wenning
BIG-registratienummer: 49025541830

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Irma van Steijn
BIG-registratienummer: 89030915225

Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Gijs Bosma
BIG-registratienummer: 59045788616

Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: Lammie van Engen
BIG-registratienummer: 09061685825

Coördinerend regiebehandelaar 4
Naam: Lammie van Engen
BIG-registratienummer: 29061685816

Coördinerend regiebehandelaar 5
Naam: Lia Oppewal- van der Kooi
BIG-registratienummer: 09910743525

Coördinerend regiebehandelaar 6
Naam: Ruth de Goede
BIG-registratienummer: 79919300925

Coördinerend regiebehandelaar 7
Naam: Harold Wenning
BIG-registratienummer: 49025541830



Coördinerend regiebehandelaar 8
Naam: Janet Alma
BIG-registratienummer: 29921762325

Coördinerend regiebehandelaar 9
Naam: Gerbrig Kamps-Lettinga
BIG-registratienummer: 09049289125

Coördinerend regiebehandelaar 10
Naam: Greetje Capelle
BIG-registratienummer: 69917835825

Coördinerend regiebehandelaar 11
Naam: Eelco Stienstra
BIG-registratienummer: 69923525225

Coördinerend regiebehandelaar 12
Naam: Rutger Sinnema
BIG-registratienummer: 99930459725

Coördinerend regiebehandelaar 13
Naam: Miranda Rommers
BIG-registratienummer: 09930660225

Medebehandelaar 1
Naam: Herminka van ‘t Veer
BIG-registratienummer: 49037714401
Specifieke deskundigheid: Arts mens en Maatschappij

Medebehandelaar 2
Naam: Tess Dortland
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog

Medebehandelaar 3
Naam: Jacoba Bansema
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog

Medebehandelaar 4
Naam: Liedewey Goes
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog i.o. Gezondheidspsycholoog

Medebehandelaar 5
Naam: Marit Westerdijk
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog i.o. Gezondheidspsycholoog

Medebehandelaar 6
Naam: Manon Kuipers
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog i.o. Gezondheidspsycholoog

Medebehandelaar 7



Naam: Roos Pater
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog i.o. Gezondheidspsycholoog

Medebehandelaar 8
Naam: Jannah Bos
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog i.o. Gezondheidspsycholoog

Medebehandelaar 9
Naam: Jerien Rolf
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Systeemtherapeut

Medebehandelaar 10
Naam: Jeroen Stek
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Systeemtherapeut, provocatief therapeut

Medebehandelaar 11
Naam: Morsal Wassiee
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog

Medebehandelaar 12
Naam: Frouk Froling
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Basispsycholoog

Medebehandelaar 13
Naam: Marloes Egberink
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: A&O-psycholoog

Medebehandelaar 14
Naam: Sabrina ten Brink
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Stressjamcoach en slaapcoach

Medebehandelaar 15
Naam: Rikst Dijkstra
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Stressjamcoach, runninngtherapeut

Medebehandelaar 16
Naam: Rosanne Koster-Top
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Huisarts

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten



ggz-instellingen
Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Psychiaters waar we mee samenwerken: Mevr. drs. I.van Beusekom: 79048165501 en mevr. drs.
Dijkema: 49043059001

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Huisartsen uit Leeuwarden en de POH's die werkzaam zijn in de diverse praktijken. Wat betreft GGZ
instellingen werken we samen met de crisisdienst van GGZ-Friesland en indien nodig behandelen we
gezamenlijk cliënten met meervoudige problematiek, zowel met Kien, Synaeda, als met
GGZ�Friesland,als met BuurtzorgT en Tigra.

Synaeda en KIEN om specifieke kennis. Ook vanuit onszelf zetten we een netwerk op, meestal als er
intensievere vormen van opvang nodig zijn.
Met andere instellingen/ professionals geldt iets vergelijkbaars, we zetten elkaar in om de expertise
die de ander in huis heeft.
Met externe psychiaters hebben we concreet afspraken over medicatie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
We hebben geen 24-uurs bereikbaarheid. De huisartsenpost is na vijfen en in het weekend de plek
waar de client de nachtelijke eerste vraag zal stellen, maar we proberen dit soort vragen te
voorkomen en online, via 'Gerrit', zorgen we dat er relevante informatie klaar staat als we een crisis
verwachten. Is er tijdens kantoortijd sprake van crisis dan is Maarsingh en van Steijn het eerste
aanspreekpunt en zullen wij indien nodig opschalen (bv inzetten crisisdienst).

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Zie boven: de GGZ Friesland heeft een crisissysteem opgetuigd

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:
We vormen een lerend netwerk met alle medewerkers van Maarsingh en van Steijn.
Er wordt voor de opleiding voor de GZ-psychologen en psychotherapeuten samengewerkt met PPO.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Er vindt wekelijks intervisie plaats, waarbij niet alleen ervaringen worden gedeeld maar ook
onderlinge kennis (overdracht van nieuwe kennis opgedaan in congressen, opleidingen, psyflix,
gelezen wetenschappelijke artikelen).

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: http://www.maarsinghenvansteijn.nl/particulier/faq/wat-zijn-
de-kosten

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:
http://www.maarsinghenvansteijn.nl/particulier/faq/wat-zijn-de-kosten

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:
https://www.psynip.nl/registraties/

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):
B.M. Maarsingh: b.maarsingh@maarsinghenvansteijn.nl of I. van Steijn:
i.vansteijn@maarsinghenvansteijn.nl

Link naar website:
http://www.maarsinghenvansteijn.nl/particulier/faq

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Een van de bovenstaande collega's. Er worden specifiek afspraken gemaakt welke psycholoog
aanwezig is tijdens de vakantie/ afwezigheid

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:
http://www.maarsinghenvansteijn.nl/particulier/faq

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):
Het secretariaat ontvangt de telefoon/ de verwijzing via zorgdomein en de inhoudelijk teamleider
wijst de behandelend psycholoog of psychotherapeut toe. Vervolgens krijgt de cliënt een uitnodiging
voor een afspraak die altijd per brief wordt bevestigd. Voor afspraken is het secretariaat beschikbaar
van 9.00 - 16.00 uur op elke werkdag.
De psycholoog regelt de overige communicatie met de cliënt. Daarvoor heeft deze de beschikking



over onder andere een beveiligde rechtstreekse verbinding via Therapieland of via het delen van een
document (beveiligd) of als de cliënt dit niet wens via de post.

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:
In principe doe ik dit met de client, door een intakeverslag te maken en die te delen met de client.
Daarin kan deze naast een heldere conclusie ook een behandelplan vinden. In overleg wordt het
verslag opgestuurd naar de huisarts of een relevante derde (zoals de bedrijfsarts). Clienten worden
explciet uitgenodigd om eventuele derden mee te nemen (gezondsleden, familie, de chef van het
werk, de bedrijfsarts etc.)

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM

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:
Om de 5 sessies

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Via de ROM en door navraag te doen, zowel in de evaluaties als in het eindgesprek

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: Bernard Martin Maarsingh
Plaats: Leeuwarden
Datum: 23-06-2022

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
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