
Professioneel statuut Psychotherapie Praktijk Annette Kalbfleisch. 

 

Psychotherapie Praktijk Annette Kalbfleisch is een kleine GGZ-instelling voor Gespecialiseerde GGZ.  

Wij geven persoons-gerichte psychotherapie. Dat wil zeggen dat de persoon van de cliënt voorop 

staat, en niet de klacht of de symptomen.  

Wanneer cliënten zich aanmelden, of hiernaar toe worden doorverwezen, voor gespecialiseerde 

GGZ, is er vaak sprake van complexe problematiek die het beste begrepen kan worden door een 

persoons-gerichte benadering, een psychodynamische visie en met oog voor de gelaagdheid van de 

persoonlijkheid. 

Bij de telefonisch aanmelding wordt allereerst gekeken of de problematiek zich lijkt te lenen voor 

behandeling in de praktijk. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de cliënt voor een 

intakegesprek. Bij de intake is altijd een regie-behandelaar betrokken. Het is duidelijk voor de cliënt 

wie dit is, ook als zijn of haar behandelaar iemand anders is. 

Op grond van de bevindingen in de intake en in overleg met de cliënt wordt het behandelplan 

opgesteld. Wij hechten grote waarde aan een goede werkrelatie waarin de eigen wil van de cliënt 

geactiveerd is vanuit de visie dat de cliënt de motor is van zijn of haar eigen therapie, wil deze een 

positief resultaat hebben. Dat begint bij het formuleren van de hulpvraag door de cliënt, en het 

gezamenlijk opstellen van de behandeldoelen. In de loop van de behandeling wordt deze periodiek 

geëvalueerd met de cliënt. 

In het multidisciplinair overleg worden indicatiestellingen van nieuwe behandelingen besproken 

evenals de voortgangsbesprekingen van lopende therapieën. Hierbij zijn de regie-behandelaren en 

de mede-behandelaren betrokken. Mochten er verschillen van mening ontstaan aangaande een 

cliënt dan luisteren wij goed naar elkaar, en vooral naar degene die de meeste expertise heeft op het 

betreffende gebied. Alleen zo nodig zal de regie-behandelaar als uiteindelijk verantwoordelijke 

beslissen. 

Het spreekt voor zich dat alle medewerkers handelen in overeenstemming met de beroepsstandaard 

en beroepscode, en voldoen aan alle kwaliteitseisen en met inachtneming van de multidisciplinaire 

richtlijnen. 

In het kwaliteitsstatuut van PTP Annette Kalbfleisch staat in detail beschreven hoe de diverse 

procedures zoals aanmelding, diagnostiek, behandeling, afsluiting, evaluatie en samenwerking 

binnen het multidisciplinaire team, geregeld is alsmede de klachten- en geschillenregeling. 


