
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.

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Praktijk Bogaard
Naam regiebehandelaar: P.J. Bogaard
E-mailadres: pjbogaard(S)praktijkbogaard.nl
K v K n u m m e r : 6 6 9 2 8 0 3 6

Website: www.praktijkbogaard.nl
BIG-registraties: 39051729701
Overige kwalificaties: EMDR - practitioner
Basisopleiding: Psychiatrie
AGB-code praktijk: 03095024
AGB-code persoonlijk: 03069446

2. Werkzaam in:
de gespeciaiiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Diverse psychiatrische ziektebeelden, waaronder PTSS, depressie, angst en paniek, dwang, etc. Als
behandeling kan gesprekstherapie, EMDR en medicatie ingezet worden.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
P.J. Bogaard, psychiater (39051729701) E. Bogaard, SPV en systeemtherapeut (19046103730)
5. Profess ioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Sb. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
H u i s a r t s e n

Sc. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
De GGZ Friesland biedt de crisiszorg voor avond, nacht en weekend. Daarnaast kan ik bij hen de zorg
opschalen richten dagbehandeling, thuiszorg en evntueel opname. De PON bij de huisarts zet ik in
om af te schalen.

Sd. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen contact opnemen met mijzelf. Indien ik niet bereikbaar ben kunnen zij contact
opnemen met de huisarts of dokterswacht. Er zijn afspraken gemaakt dat de GGZ-crisisdienst
beschikbaar is voor patiënten van mijn praktijk.










