
- 1 - 

 

 Behandelovereenkomst  
Praktijk Elf Twaalf 
IntegratiefKinderTherapeut/orthopedagoog drs. Hilde Kwakkel 

 

 

 
 
 

Naam cliënt:………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 
 
Email:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ziektekostenverzekering en nummer:…………………………………………………………………. 
 
 
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 50 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 kunnen op video worden opgenomen. De 
opnamen zijn en blijven eigendom van de therapeut, kunnen niet worden bezichtigd en worden 
direct na gebruik gewist, de maximale bewaarduur is 2 weken. Daarna worden de opnames van 
de harde schijf 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. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van het kind 
of ouders/voogd.* 
 

Bijzondere bepalingen 
- De therapeut is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aangesloten 

bij de beroepsvereniging VIT. De therapeut is gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode 
en Meldcode. De therapeut valt onder het klachtrecht van de VIT(www.vit-therapeuten.nl) en de 
geschilleninstantie S.C.A.G. en onder het Tuchtrecht van de koepel RBCZ. 

- 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 
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vanuit de andere ouder of als een voogd betrokken is. 
 
Kosten 
- Een oudergesprek of een kindsessie kost 65 euro per 50 minuten. 
 
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. 
 
*De term ouder omvat ook de niet-biologische ouder van het kind. In dien u als verzorger (tijdelijk) de ouderlijke macht heeft. 

 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
 
Datum…………………………………....                    Plaats………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Naam ouder/verzorger (1):........................              Naam ouder/verzorger (2):................................. 
 
 
Handtekening:………………………….                  Handtekening:………………………………… 
 
 
 
 
 
IntegratiefKinderTherapeut/orthopedagoog 

drs. Hilde Kwakkel        Handtekening:…………………………………… 
 

VIT registratienr: 459.14.A 

RBCZ licentienr: 103237R 

AGB zorgverlenersnr: 90.049740 

SCAG registratienr 11428 
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