Praktijkovereenkomst
Welkom in de praktijk voor Haptotherapie & Haptonomie Veldhoven
Om mijn werk als Gz-haptotherapeut goed te kunnen doen en om u te informeren, heb ik een aantal
afspraken op papier gezet over de gang van zaken in mijn praktijk.
Algemeen:
• Tijdens de intake en tussentijdse evaluatiemomenten stemmen we gezamenlijk af over uw
hulpvragen en behandeldoelstelling(en). Indien u behoefte heeft aan een extra
evaluatiemoment of er onduidelijkheden ontstaan zijn omtrent uw behandeling kunt u dat altijd
aangeven.
• De praktijk is aangesloten bij de vereniging voor haptotherapeuten (VVH) en werkt onder de
door hen opgestelde condities. Daardoor is de kwaliteit van de zorg en uw privacy
gewaarborgd. De inhoudelijk informatie over de gehanteerde richtlijnen conform wet van
privacy (WGBO) wordt tegelijk verstrekt met deze overeenkomst.
Voor meer informatie zie www.haptotherapeuten-vvh.nl
• Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over het verloop van de behandeling dan kunt u dat
altijd bespreken met me.
Er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging (VVH Commissie van Toezicht).
Kosten:
• Het tarief voor Gz-haptotherapie is per € 90,00 per behandeling en een sessie duurt een uur. We
kunnen onderling in gesprek gaan om hier een uitzondering op maken als uw financiën niet
toereikend zijn om de therapie te bekostigen.
• Als een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan wordt de gereserveerde tijd
niet in rekening gebracht. Dit betreft mijn voorkeur. Afspraken die niet doorgaan zonder tijdige
afmelding worden in rekening gebracht.
Betaling:
• Aan het eind van uw consult betaalt u de kosten per pin. U ontvangt vervolgens een factuur die u
bij uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk kunt indienen. Verzoek tot een uitzonderlijke regeling
ten aanzien van de betaling dient voorafgaand aan het consult met mij besproken te worden.
• Indien 21 dagen na het versturen van een betalingsherinnering de rekening nog niet is betaald
ben ik gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten komen voor uw rekening.
Verslaglegging en informeren derden:
• Elk overleg met derden over uw therapie gebeurt alleen na overleg en met instemming van u.
• Tijdens de intake stemmen we af of uw (huis)arts of medebehandelaar geïnformeerd wordt over
uw haptotherapeutische behandelingen. Zo ja, dan doe ik dit schriftelijk na de eerste 3 a 4
consulten en alleen in samenspraak / in instemming met u. Hier zitten geen extra kosten aan
verbonden.
• Voor evt. extra (opgevraagde) inhoudelijke rapportage aan derde wordt er een consultprijs
berekend. Uiteraard overleggen we hier eerst mondeling met elkaar over.
Bij beëindiging van de therapie:
• De afsluiting van het therapieproces gaat in overleg met elkaar. Bij voorkeur in de vorm van een
afsluitende behandeling of gesprek.
Met mijn deskundigheid en enthousiaste inzet, tezamen met deze praktische afspraken verwacht ik
dat een goede samenwerking gewaarborgd is.
Met vriendelijke groet,

Jolanda Oldenhave
GZ-Haptotherapeut
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