
Den Hartogh ABCD praktijk voor psychologische hulpverlening

Kwaliteitsstatuut:

De regiebehandelaar en enige behandelaar binnen Den Hartogh ABCD is de heer drs . J.M. den Hartogh.

Master Klinische psychologie en Conflictuologie, Vrije Universiteit Amsterdam

De BIG registratie vindt u onder nummer 49049873725. 

De AGB code van de praktijk is 94001555

De AGB code persoonlijk is 94001939

NIP: 175730

Het KVK-nummer van Den Hartogh ABCD is 24287553

Adres van de praktijk: Amsterdamlaan 16, 3137 RK  Vlaardingen.

Correspondentieadres: Sparrendreef 9, 3137 CX Vlaardingen.

De praktijk is bereikbaar onder telefoonnummer 06-22512635 of per e-mail: info@denhartoghabcd.nl 

Den Hartogh ABCD is werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ. 

Voor het type klachten die behandeld kunnen worden verwijs ik naar het kopje ABCD – onder de B van behandeling / begeleiding  

op de website www.denhartoghabcd.nl

Den Hartogh ABCD werkt samen met een professioneel netwerk, waaronder huisartsenpraktijken, collega-psychologen en 

psychotherapeuten, en GGZ instellingen. Onder het kopje Samenwerking op onze website vindt u nadere informatie hieromtrent.

De samenwerking is gericht op consultatie, medicatieadviezen, diagnosestelling en verwijzing SGGZ.

BEREIKBAARHEID

Ik heb er voor gekozen altijd telefonisch, per e-mail, sms of what’sapp bereikbaar te zijn. In noodzakelijke gevallen is er een 

afspraak met collega Van der Elshout (praktijk van der Elshout) als ‘achtervang’. De acute dienst of crisisdienst in deze regio is 

alleen via de huisarts benaderbaar.

Den Hartogh ABCD heeft geen contracten met zorgverzekeraars, zie het kopje Tarieven op onze website.

 

Den Hartogh ABCD voldoet aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit de beroepsregistratie BIG, beroepsvereniging NIP:

- Bij en nascholing; 

- Registratie-eisen specifieke behandelvaardigheden;

- De beroepscode van de beroepsvereniging NIP.

Bij klachten kan de patiënt in eerste instantie bij Den Hartogh ABCD terecht, zo nodig kan men terecht bij de geschilleninstantie  

van het NIP, te vinden op www.psynip.nl 

Patiënten kunnen tijdens een eventuele afwezigheid terecht bij Praktijk van der Elshout.



Den Hartogh ABCD werkt zonder wachtlijsten. Er is geen sprake van een aanmeldwachttijd of behandelwachttijd. Zie ook de 

homepage van onze website.

De aanmeldprocedure is als volgt geregeld:

- aanmelding kan telefonisch of per e-mail via de website www.denhartoghabcd.nl 

- intake en behandeling worden door drs. J.M. den Hartogh uitgevoerd.

In geval van geen passend aanbod worden patiënten, indien mogelijk, met een passend advies terugverwezen naar de verwijzer.

Diagnostiek wordt uitgevoerd door drs. J.M. den Hartogh, zo nodig na overleg met verwijzer. Het behandelplan wordt in overleg 

met de patiënt opgesteld.

Standaard wordt de behandeling zowel gedurende, als aan het einde van het traject met de patiënt geëvalueerd.

Met ingang van 2017 wordt de voortgang van de behandeling gemonitord door middel van ROM.

Bij langer durende behandelingen wordt de verwijzer, na toestemming van de patiënt, op regelmatige basis geïnformeerd. 

Voor het delen van gegevens met derden wordt immer de toestemming van de patiënt gevraagd.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de 

beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar.

Tenslotte, het kwaliteitsstatuut zoals geregistreerd bij NZa en Zorginstituut Nederland, ligt ter inzage op de praktijk. 


