Behandelovereenkomst Individuele Integratieve Kinder/Jeugdtherapie
Ik ben blij dat u voor STER!K heeft gekozen.
U bent bekend met de werkwijze van de integratieve Kinder/Jeugdtherapeut. U heeft hierover
gelezen op de website www.sterik.info.
Een sessie / oudergesprek duurt 1 uur tegen een tarief van € 80,-- (inclusief voorbereiding en
vastlegging).
Eens per maand ontvangt u van mij een factuur. Deze factuur kunt u voldoen (graag binnen 14
dagen) middels bank.
Tot 24 uur van te voren kunt u zonder kosten een afspraak verzetten. Binnen 24 uur wordt een
volledige sessie in rekening gebracht.
π
U bent geïnformeerd over het vastleggen van zijn/haar persoonsgegevens in de
behandelovereenkomst en cliëntdossier en geeft hier wel/niet toestemming voor.
U geeft wel/niet toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen van
nieuwsbrieven/ workshops.
Ik houd me aan de beroepscode van de NFG, de WGBO en AVG. Dat houdt onder meer in dat
alle informatie over uw kind vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens worden vastgelegd binnen het cliëntdossier. Dit dossier wordt niet gedeeld
met derden en wordt na de wettelijke termijn vernietigd. Indien u bezwaar heeft tegen deze
vastlegging kunt u dit ten aller tijden aangeven.
Ik vind het noodzakelijk dat tijdens de intake en oudergesprekken beide ouders aanwezig zijn.
Cliënt vanaf 12 jaar is verplicht om een handtekening te zetten. Indien cliënt jonger is dan 18
jaar, tevens handtekening van ouders en/of verzorgers.
Met ondertekening gaat u akkoord dat de behandeling zonder u aanwezigheid plaatsvindt.

WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte
van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de WGBO is onder meer geregeld:
-

Recht op informatie
Toestemmingsvereiste voor een behandeling
De plicht om een cliëntendossier aan te leggen
Recht op inzage door de cliënt in dit dossier
Geheimhouding van cliëntgegevens

Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG
Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen
van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van andere therapie, waarin hijgeschoold is – het nodig of nuttig acht
van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen
met de cliënt.
Klachtenprocedure
Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd bent of wordt begeleid, dan hoop ik in eerste
instantie dat we daar samen uit kunnen komen.
Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen.
Als het niet lukt de klacht op te lossen, dan kun je een klacht indienen.
Meer informatie:
https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Postbus 75 9430
AB Westerbork
0592-820030
info@de-nfg.nl
*Vertrouwenspersoon Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.

AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de
privacy van cliënten. De eerder geldende Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is met de invoering van de
AVG per 25 mei 2018 te vervallen.

