Behandelovereenkomst Praktijk Elf Twaalf
IntegratiefKinderTherapeut/orthopedagoog drs. Hilde Kwakkel
Naam cliënt:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Ziektekostenverzekering en nummer:
BSN:
De IntegratiefKinderTherapeut werkt onder supervisie van de Nederlandse Academie voor
Psychotherapie te Amsterdam voor het aanvullend behalen van de ECP (Europese certificering).
Afspraken sessies en oudergesprekken
U als ouder(-s) heeft een intake- en eindgesprek met de IntegratiefKinderTherapeut, daarnaast
volgt er na iedere 5 sessies met uw kind een oudergesprek. Tijdens deze gesprekken is het
wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn.
De therapie wordt beëindigd in overleg met kind, ouders en therapeut.
Een kindsessie of oudergesprek duurt 60 minuten.
Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook per mail of via de
voicemail bij niet directe bereikbaarheid van de therapeut. Annuleringen op kortere termijn
minder dan 24 uur) worden in rekening gebracht.
Vertrouwelijkheid van de therapie.
De IntegratiefKinderTherapeut werkt in belang van het kind en volgens de Rechten van het
Kind.
In de oudergesprekken bespreekt de IntegratiefKinderTherapeut het verloop van de therapie.
Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren
gebracht na toestemming van het kind. De IntegratiefKinderTherapeut is namelijk gehouden
aan de beroepscode.
Therapeutische sessies en oudergesprekken worden op video opgenomen. De opnamen zijn en
blijven eigendom van de therapeut, kunnen niet worden bezichtigd en worden direct na gebruik
in het aanvullende supervisietraject gewist.
De ouder(s) geven, middels deze behandelovereenkomst, toestemming om bij
personen/instanties (huisarts/school/specialist) informatie in te winnen, indien dit in het belang is
van de therapie.
Bijzondere bepalingen
De IntegratiefKinderTherapeut werkt onder supervisie.
De therapeut is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aangesloten
bij de VIT
In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder van het kind verplicht
toestemming te geven tot therapie. De therapeut dient ingelicht te worden indien er gezag is
vanuit de andere ouder of indien voogd betrokken is.
Kosten
Een oudergesprek of een kindsessie kost 60 euro per uur.
Door het tekenen van deze behandelovereenkomst geven ouders/verzorgers toestemming voor het
geven van Integratieve Kindertherapie aan hun kind. Zij gaan akkoord met bovenstaande
voorwaarden.
Datum:
Plaats:
Naam ouder/verzorger:....................
Handtekening:

Naam ouder/verzorger:.................................
Handtekening:

IntegratiefKinderTherapeut
Drs. Hilde Kwakkel

Handtekening:

