Algemene Bepalingen voor Behandeltraject
van Praktijk Restarting:
Voorafgaand aan een behandeltraject wordt tijdens een intakegesprek besproken wat de hulpvraag
van de cliënt is en waar aan en hoe er gewerkt gaat worden. Voor dit behandelplan wordt een
inschatting gemaakt door de therapeut t.o.v. het aantal benodigde sessies. Cliënt is niet verplicht om
een traject af te werken maar kan in overleg besluiten om te stoppen met de behandeling. Indien de
therapeut twijfel heeft over de voortgang van de behandeling zal eventueel beëindiging van het
traject of doorverwijzing worden besproken. Er wordt gewerkt op afspraak. Verzetten of annuleren
van een afspraak kan zonder kosten tot 24 uur van tevoren.
Betaling voor de sessies geschiedt achteraf door middel van facturatie via de mail, bij uitzondering
via post. Cliënt betaalt deze factuur en zorgt zelf voor evt. declaratie bij de zorgverzekeraar (bij
aanvullende zorgverzekering). Tarief is €80,- per uur. Lengte van de sessies wordt van tevoren
afgesproken.
Als therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) en Register
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze waarborgen de kwaliteit o.a. door middel
van het klacht- en tuchtrecht voor cliënten. Tevens ben ik (wettelijk verplicht) aangesloten bij een
geschillencommissie (SCAG).
Geheimhoudingsplicht bepaalt dat alles wat besproken wordt als confidentieel wordt beschouwd.
Alleen in overleg en na toestemming van cliënt kan desgewenst contact met derden worden
opgenomen. Uitzondering hiervan is de meldplicht en meldcode voor kindermishandeling en huiselijk
geweld van de Rijksoverheid.
Het cliëntdossier kan op verzoek van cliënt worden ingezien. Werkaantekeningen gemaakt door de
therapeut tijdens het gesprek vallen buiten het cliëntdossier.
De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en
beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar,
niet heeft verstrekt.

Client heeft bovenstaande algemene bepalingen ingezien en verklaart zich bereid om het
behandeltraject met de therapeut in te gaan en de daarvoor gehanteerde tarieven te betalen.
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