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Borging van de kwaliteit  – deel I algemene aspecten: 
 
 
 

1. Aanmelding: 
 
Screening van klachten 
Mijn praktijk richt zich op aanstaande ouders en gezinnen met (jonge) kinderen. De behandelingen 
richten zich op daarbij op het verminderen van klachten bij de baby of het (jonge) kind, richt zich op 
het verminderen  psychosociale klachten bij ouders en/of op het verbeteren van de band tussen 
ouder en kind.  
 
De klachten zijn licht tot mild aanwezig. Dat betekent dat je als ouders de klachten wel echt merkt 
en dat ze je hinderen, maar de klachten belemmeren je dagelijks leveren niet volledig. We noemen 
de klachten ook wel enkelvoudig, vaak is er 1 duidelijk aanleiding te zien. De zorg die ik bied, wordt 
(afhankelijk van je polis) vergoed vanuit de BasisGGZ. Dat betekent dat er slechts een beperkt 
aantal behandelingen vergoed worden. Daarom screen ik bij de aanmelding of de klachten 
passend zijn binnen mijn praktijk.  
 
Proces van aanmelding: 
Je kan je zelf bij mij aanmelden, of een andere professional meld je bij mij aan. Die laatste groep 
noemen we verwijzers. Dit kan bijvoorbeeld een verloskundige, een arts of iemand van de 
gemeente zijn. Ik vraag andere professionals om een aanmeldformulier in te vullen. Hierop kunnen 
ze bijvoorbeeld je hulpvraag en je klachten aangeven, als ook je contactgegevens.  De verwijzer 
zal dit altijd eerst met je bespreken en toestemming van je vragen om de informatie te delen. Het 
kan ook zijn dat ze alvast aan je vragen om een screeningslijst in te vullen om je klachten beter in 
beeld te brengen. Die informatie wordt dan ook naar mij doorgestuurd.  
 
Als alle informatie verzameld is, en jullie hebben het idee dat mijn praktijk een goede plek is, dan 
kan je een verwijzing regelen bij de huisarts. Wat er in de verwijzing van de huisarts moet staan en 
wat de kosten van de behandeling zijn, lees je op pagina 5 van dit kwaliteitsstatuut en op de 
website. De verwijzer blijft in deze periode nog jouw aanspreekpunt.  
 

2. Intake: 
De intake vindt of telefonisch plaats, middels videobellen of we spreken af op de praktijk. Dat stem 
ik altijd met je af. De intake wordt door Zillah Holtkamp gedaan of door collega Marieke Wilbers. 
Zillah Holtkamp is Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Infant Mental Health-specialist & 
traumatherapeut. Marieke Wilbers is Gezondheidszorgpsycholoog BIG, in opleiding tot relatie – en  
systeemtherapeut & traumatherapeut. We kiezen daarbij voor de behandelaar die jouw 
behandeling zal oppakken. Zo hoef je maar 1x je verhaal te vertellen. Uiteraard kan het zijn, dat 
hierop een uitzondering is. Bijvoorbeeld als tijdens de intake blijkt dat andere expertise beter bij je 
past. Dan kan het zijn dat we je door verwijzen. Ook dit gaat altijd in overleg met je.  
 
Tijdens de intake vraag ik verder door op je klachten. Ook leg ik wat uit over mijn aanpak en welke 
opties er zijn. Als ik inschat dat je bij mij op de juiste plek zit, geef ik dit bij je aan en plannen we je 
behandeling in. Wanneer ik denk dat je mogelijk bij anderen beter geholpen kan worden, dan 
bespreek ik dit met je. Omdat ik een breed netwerk heb en veel samenwerk, kan ik goed met je 
meekijken op welke plek je dan terecht kan. Je hebt altijd de keuze om mijn advies op te volgen of 
niet. Indien je het prettig vind, kan ik afstemmen met je verwijzer om aan te geven waarom we toch 
voor een andere behandelaar hebben gekozen.  
 

3. Diagnostiek: 
In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op behandeling. Ik voer geen psychodiagnostisch 
onderzoek uit, om een verklaring te vinden voor je klachten en je gedrag. Dit laat ik over aan 
organisaties die daarvoor de juiste onderzoeksmiddelen in huis hebben.  

https://zillahholtkamp.com/ouders/
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Wel orden ik je klachten en kijk ik hoe ik ze het beste kan classificeren (indelen binnen een 
klachtgroep). Vaak heeft de huisarts dat al gedaan, als hij of zij de verwijzing geschreven heeft. Ik 
toets of de classificatie klopt. Een goede classificatie is nodig om mijn behandeling goed aan te 
laten sluiten bij je klachten.  
 
De classificatie kan ik zelf stellen als het gaat om trauma gerelateerde klachten, stress, angsten en 
stemmingsproblemen. Dat kan ik ook als het gaat om ouder-kind relatieproblemen. Ik leg je uit hoe 
dit classificeren werkt en of jij je herkent in de gestelde classificatie. Als er wat anders nodig zou 
zijn, kunnen we collega’s van andere organisaties betrekken. Zij kunnen dan bijvoorbeeld het 
onderzoek doen en als het nodig is, kan ik daarna de behandeling uitvoeren. Dit gaat altijd in 
overleg met je, en waar kan probeer ik in ieder geval meerdere alternatieven te bieden zodat je 
een keuze hebt.   
 

4. Behandeling: 
 
Plan van aanpak voor de behandeling: 
Als de intake is geweest en de classificatie is vastgesteld (vaak heeft de huisarts dit dus al 
gedaan), dan kunnen we beginnen met het maken van een plan van aanpak. We noemen dat ook 
wel een behandelplan. Samen met jou bepaal ik aan welke doelen je wil werken (of wel, welke 
klachten wil je dat verminderen). Daar maken we een stappenplan van. Daarbij kiezen we vaak om 
de eerste stap te richten op de klachten waar je het meeste last van hebt. Ik zorg altijd dat we elk 
stapje van het proces evalueren, voordat we verder gaan.  
 
Vorm van behandeling: 
We maken bij het plan van aanpak afspraken, wanneer en hoe ik te bereiken ben. Ook overleggen 
we in welke vorm we de behandeling doen; online, face-to-face of mogelijk doen we een 
gecombineerde manier. We hebben ook een online behandelomgeving, waarin bijvoorbeeld je 
opdrachten staan. Je kan daarbij steeds aangeven wat het beste bij je past.  
 
Combinatie met andere vormen van zorg: 
Als er andere zorg nodig is, kunnen we dit invoegen in ons plan van aanpak. Ik kom hierachter, 
doordat ik bij de intake vraag of er nog andere professionals betrokken zijn. Zo kan ik er rekening 
mee houden, dat er iets anders naast onze behandeling loopt.  
 
Omdat mijn behandeling vaak kort is, is de kans groot dat ik maar een klein onderdeel ben van een 
grotere aanpak. Dan kan het zijn dat er iemand anders regie heeft, met wie wij af en toe 
afstemmen.   
 
Wanneer ik met andere zorgaanbieders afstem over je behandeling, doe ik dit in afstemming met 
jou. Je tekent vooraf voor goedkeuring. Alleen als het gaat om situaties waarin de veiligheid heel 
erg in gedrang raakt, kan ik ervoor kiezen om iemand te betrekken zonder dat je dit vooraf weet. 
Dit is alleen bij hoge uitzondering en ik moet dit na afloop goed kunnen verantwoorden.  
 
Medicatie: 
Via mij kan er geen medicatie geregeld wordt. Indien het nodig is dat mijn behandeling ondersteunt 
moet worden met medicatie, betrekken we je huisarts. Die kan samen met ons beoordelen wat er 
dan kan gebeuren. Soms schrijft de huisarts zelf medicatie voor, soms verwijst de huisarts je in 
overleg met jou en mij door naar een gespecialiseerde arts, zoals een psychiater.  
 
Evaluatie:  
Samen met jou volg ik steeds of je bij mij op de goede plek zit. Als we vooruitgang zien, dan 
kunnen we samen verder. Het kan ook zijn, dat er toch of iets anders nodig is. Bijvoorbeeld omdat 
je klachten toch verergeren door de tijd heen of je geen verbetering ziet. Dan zal ik dit op tijd met je 
bespreken zodat we samen kunnen kijken waar je de juiste zorg kan krijgen. Ook hierbij zullen we 
dan weer je huisarts betrekken.  
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Klachten: 
Als je klachten hebt over mijn behandeling, dan hoor ik ze het liefst zelf van je. Zo kan ik mogelijk 
iets veranderen, waardoor je wel tevreden bent. Als je merkt dat we er samen niet uitkomen, of als 
het lastig voor je is om de klachten te bespreken, dan mag je contact opnemen met mevr. B.M.L. 
Kempers-Wolff (Gezondheidszorgpsycholoog BIG & Psychotherapeut BIG). Mevrouw Kempers-
Wolff kan samen met jou en mij in gesprek gaan, zodat we naar een goede oplossing kunnen 
zoeken. Indien gewenst, kan ik haar gegevens aan je doorgeven.  
 
Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging, volg ik hun beroepscode. Indien je ontevreden 
bent en wij er samen niet uitkomen, dan kan je ook bij hen een klacht neerleggen. Informatie over 
deze procedure vind je via:  
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ 
 
 

5. Afsluiting en nazorg: 
Als we merken dat je klachten zijn verminderd of weg zijn, gaan we met elkaar in gesprek over de 
afsluiting. Vaak merk je bij jezelf, dat de behandeling klaar is en dat je het zelf kan. Als dat zo is, 
sluiten we de behandeling af. Jij krijgt van mij dan een afsluitbrief en een nota. Die nota kan je 
betalen en daarna indienen bij je zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding. Ik zal je vragen of 
het voor jou akkoord is, dat ook je huisarts en verwijzer geïnformeerd worden dat de behandeling 
is afgesloten. Indien het voor je akkoord is, stuur ik hen eveneens de afsluitbrief.  
 
Mocht je toch nog graag lichte ondersteuning houden, dan kijken we wie dit het beste kan doen. 
Soms kunnen we hierover overleggen met je huisarts. Of soms is er al een begeleider betrokken, 
die het stokje van mij kan overnemen.  
 
Het staat je altijd vrij, om na afsluiting weer contact op te nemen, als je merkt dat de klachten weer 
terug komen. 
 
 

  

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/
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Borging van de kwaliteit – deel II vrijgevestigde psycholoog: 
   

1. Gegevens zorgaanbieder: 
Naam praktijk:    Zillah Holtkamp – jonge kind & gezinsontwikkeling 
Naam regiebehandelaar:  Zillah Holtkamp 
E-mailadres:    zillah@imhnederland.nl 
Website:    www.zillahholtkamp.com 
KvK nummer:   77614062 
(BIG-)registraties:   Gezondheidszorgpsycholoog 

Infant Mental Health-specialist DAIMH 
Overige kwalificaties:   EMDR basis, supervisor NIP/NVO 
Basisopleiding:    psychologie 
AGB-code praktijk:  94065685 
AGB-code behandelaar:  94101372 
 

2. Gezien mijn BIG-registratie en de eisen die daarbij horen, ben ik werkzaam op het gebied van de 
Basis GGZ 
 

3. Aandachtsgebieden & klachten waarvoor je in de praktijk terecht kan: 
a. Infant Mental Health (preventie, screening, triage, diagnostiek en behandeling) 
b. Enkelvoudige traumaklachten bijv. n.a.v. een nare bevalling, vroeggeboorte, huilbaby of 

medische ingrepen 
c. Vragen en problemen binnen de ouder-kind relatie 
d. Overgang en/of voorbereiding naar het ouderschap, combinatie werken & opvoeding 
e. Lichte en milde psychosociale klachten bij ouders, zoals last van de stemming, overmatig 

angst, veel spanning, zorgen over de ontwikkeling van je kind 
f. Ouderbegeleiding wanneer je in een medisch traject zit tijdens de zwangerschap of als er 

iets met kind aan de hand is.  
 

4. Samenstelling van de praktijk: 
Ik werk als zelfstandige in de praktijk, waarbij ik nauw samenwerking met GZ-psycholoog i.o. tot 
relatie – en systeemtherapeut Marieke Wilbers (39918934725).  
 

5. Professioneel netwerk: 
Naast het werk in de behandelpraktijk, ben ik mede-eigenaar van het platform IMH Nederland. 
Daarbij zet ik mij in voor betere ketensamenwerking in de geboortezorg – en jonge kind zorg. In 
Hengelo ben ik onderdeel van een Infant Mental Health 1e lijn team; met daarbij o.m. professionals 
als een kinderarts, kinderfysiotherapeut, GZ-psycholoog en de jeugdgezondheidszorg. Met het 
platform psyche & zwangerschap is een nauwe samenwerking, waarbij we ons richten op 
kennisoverdracht naar andere professionals in de geboorte – en jonge kind zorg. Samen met 
andere professionals uit Nederland zijn we inhoudelijk ontwikkelaar van blended 
behandelprogramma’s Infant Mental Health. Indien nodig kan ik dan ook vanuit diverse hoeken, 
over laagdrempelig aanvullende expertise beschikken.  
 

6. Samenwerking 
In de dagelijks praktijk werk ik vooral veel samen met collega Marieke Wilbers of collega Marilene 
de Zeeuw (klinisch psycholoog BIG, psychotherapeut BIG & Infant Mental Health specialist 
DAIMH). De samenwerking met hen kan gezocht worden, als het gaat over het beslissen van de 
juiste behandelinterventies en waar jij het meest bij bent gebaat.  
 
Daarnaast kan ik gebruik maken van het Infant Mental health 1e lijn team in Hengelo (zie ook 
hierboven punt 5). Dit doe ik vooral als de expertise die nodig is, op een ander gebied ligt. 
Bijvoorbeeld als het gaat over uw kind en er is specialisme nodig op het gebied van 
taalontwikkeling of motoriek. Ook zijn er korte lijntjes met de volwassen GGZ indien nodig. We 
kunnen hen betrekken als we zien dat je klachtgedrag moeilijk weg gaat en we denken dat er meer 
aan de hand is. Als het nodig is dat er een arts meekijkt, bijvoorbeeld omdat jij en ik denken dat er 
sprake is van een onderliggend lichamelijk probleem, dan kunnen we via de huisarts een 

mailto:zillah@imhnederland.nl
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verwijzing maken naar een specialist.   
 
Bereikbaarheid 
Mijn praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik ben te bereiken via 
zillah@imhnederland.nl of via telefoon/whats app: 06-47084908. Eventueel ben ik aanvullend 
bereikbaar, indien dit voor je nodig is. Hierover maken we dan individuele afspraken.  
Indien ik afwezig ben, geef ik dit aan op de website. Ook bespreek ik dit met je. Daarbij geef ik aan 
bij wie je terecht kan tijdens mijn vakantie.  
 
Ik verzorg geen crisisdienst en heb daarvoor ook geen specifieke afspraken gemaakt. Dit is 
meestal ook niet nodig voor de klachten en vragen die ik in mijn praktijk krijg.  
Indien je gebruik wil maken van avond – en of nachtzorg, dan maken we hiervoor afspraken wie je 
kan bellen. Daarnaast kan je terecht bij de Huisartsenpost, indien er onverhoopt iets is dat jij en ik 
samen niet hebben kunnen overzien.  
 
Overname patientenzorg: 
Het zou kunnen gebeuren dat ik onverhoopt geen behandelingen meer kan geven. In dat geval zal 
je gebeld en geïnformeerd worden door een collega of de verwijzer. Omdat ik samenwerk met 
Marieke Wilbers, zal zij in eerste instantie samen met je kunnen kijken wat alternatieven zijn.  
 
Omdat ik tevens aangesloten ben bij het platform IMH Nederland. Het platform IMH Nederland 
bemiddelt tussen zorgprofessionals en ouders. Er is dus altijd de mogelijkheid dat niet Marieke de 
behandeling over neemt, maar dat er gezocht wordt naar een andere therapeut. Uiteraard gaat dit 
in overleg met jou.  
 
De collega’s van IMH Nederland kunnen indien nodig bij de beveiligde behandelomgeving, zodat 
zij de informatie van onze behandeling met toestemming van je kunnen inzien en kunnen delen als 
dit door uitval van mij nodig is.  
 

7. Wachttijden 
In principe werk ik zonder wachtlijst. Indien er meer vraag is, dan dat ik kan inplannen stem ik af 
met Marieke Wilbers. Daarnaast kan ik in overleg met je kiezen om een andere therapeut te 
benaderen, zodat je direct de juiste zorg krijgt. Het kan daarbij zijn dat we bijvoorbeeld kiezen voor 
online behandeling, omdat er een therapeut iets verder van je woonplaats wel direct ruimte heeft. 
Dit gaat natuurlijk in overleg met jou.  
 
Actuele wachttijden staan op mijn website (https://zillahholtkamp.com/ouders/) 
 

8. Aanmeldproces & kosten 
 
Kosten en vergoeding 
Om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt staan, wil ik vooraf goede afspraken maken over 
wat ik doe en wat de kosten hiervan zijn.  
 
Daarbij vraag ik ook een stuk verantwoordelijkheid van jezelf. Elke zorgverzekeraar gaat namelijk 
anders om met declaraties. Sommige vergoeden alles, sommigen een deel en andere niets. Vraag 
dus altijd vooraf bij je zorgverzekeraar na wat zij vergoeden als je bij mij behandeling krijgt. Daarbij 
kan je het volgende aangeven: 
 
Behandeling bij mij, betekent dat je behandeling krijgt via contractvrije zorg. De praktijk heeft 
namelijk geen contracten met zorgverzekeraars. Noem bij jouw zorgverzekeraar de AGB-codes 
van de praktijk (94065685) en de AGB-code van mij als behandelaar (94101372). De 
zorgverzekeraar kan dan aangeven of en wat er vergoed wordt.  
 
Mijn uurtarieven is: €100,- (waarbij je 50 minuten behandeling krijgt & 10 minuten voor 
verslaglegging). Behandelingen bestaan uit meestal 2 – 8 uur.  
 

mailto:zillah@imhnederland.nl
https://zillahholtkamp.com/ouders/
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Vergoeding: 
Na de behandeling krijg je van mij een totaal factuur. Die factuur dien je zelf aan mij te betalen. De 
factuur kan je indienen bij je zorgverzekeraar, om te zorgen dat je mogelijk een deel vergoed krijgt.  
 
Kosten afzeggen afspraak/no-show: 
Het kan zijn dat je onverhoopt niet kan komen, bijvoorbeeld omdat je een andere afspraak hebt of 
ziek bent. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren. Indien je binnen 12 uur voor de afspraak 
afbelt of de afspraak vergeet, ben ik genoodzaakt om de kosten (1 uur behandelafspraak) volledig 
door te berekenen.  
 
Privacy 
De dossiers zijn alleen toegankelijk voor mij. Als er afstemming moet plaats vinden met andere 
organisaties, dan zal ik je vooraf een formulier laten tekenen waarbij je mij toestemming geeft om 
contact op te nemen met de betreffende derde.  
 
Tevredenheid: 
Het is erg belangrijk dat je tevreden bent over de behandeling. Dat begint bij de start. Na de 
kennismaking (ons eerste contact) heb je altijd de keuze om het traject niet met mij in te gaan. De 
kosten van de eerste kennismaking (maximaal 30 minuten) zijn gratis.  
 
Geef daarover ook eerlijk aan wat je wenst. Als je wel kiest om door te gaan, gaan we een intake 
starten. Het kan dan zijn dat ik je aanvullende vragenlijst vraag om in te vullen. Die zijn gericht op 
je klachten. We gebruiken het handboek de DSM-V (volwassenen) & de DC 0-5 (jonge kinderen) 
om klachten te ordenen. De input daarvan gebruiken we om te zien of de behandeling gewerkt 
heeft.  
 
Na afloop van de behandeling vraag ik aan je hoe tevreden je was. Als je feedback voor me hebt, 
hoor ik het graag. Zo kan ik mijn zorg steeds weer verder verbeteren.  
 
Klachten: 
Ben je ontevreden en komen we daar niet samen uit, dan kan je ik je verwijzen naar mevr. B.M.L. 
Kempers-Wolff (Gezondheidszorgpsycholoog BIG & Psychotherapeut BIG). Wellicht komen we 
dan tot een oplossing. Indien nodig kan er vandaar uit een kwaliteitsfunctionaris ingeschakeld 
worden.  
 
Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging, volg ik hun beroepscode. Indien je ontevreden 
bent en wij er samen niet uitkomen, dan kan je ook bij hen een klacht neerleggen. Informatie over 
deze procedure vind je via:  
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ 
 

9. Diagnostiek 
In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op behandeling. Ik voer geen psychodiagnostisch 
onderzoek uit om een verklaring te vinden voor je klachten en je gedrag. Dit laat ik over aan 
organisaties die daarvoor de juiste onderzoeksmiddelen in huis hebben. Via het platform IMH 
Nederland kan ik zorgorganisaties vinden in de regio Twente die gespecialiseerd zijn in diagnostiek 
bij ouders en bij jonge kinderen. Via een verwijzing van de (huis)arts of gemeenten kan je bij die 
organisaties terecht.  
 

10. Nazorg 
Als we merken dat je klachten zijn verminderd of weg zijn, gaan we met elkaar in gesprek over de 
afsluiting. Vaak merk je bij jezelf, dat de behandeling klaar is en dat je het zelf kan. Als dat zo is, 
sluiten we de behandeling af. Jij krijgt van mij dan een afsluitbrief en een nota. Die nota kan je 
betalen en daarna indienen bij je zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding. Ik zal je vragen of 
het voor jou akkoord is, dat ook je huisarts en verwijzer geïnformeerd worden dat de behandeling 
is afgesloten. Indien het voor je akkoord is, stuur ik hen eveneens de afsluitbrief.  

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/
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Mocht je toch nog graag lichte ondersteuning houden, dan kijken we wie dit het beste kan doen. 
Soms kunnen we hierover overleggen met je huisarts. Of soms is er al een begeleider betrokken, 
die het stokje van mij kan overnemen. Het staat je altijd vrij, om na afsluiting weer contact op te 
nemen, als je merkt dat de klachten weer terug komen. 


