Behandelovereenkomst

Naam Kind of Jongeren
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email
Naam ziektekosten en nummer
Afspraken sessies en oudergesprekken
De therapeutische sessies zijn opgebouwd uit blokken van 3 tot 6 sessies, waarbij telkens voorafgaand aan een
blok een oudergesprek plaatsvindt. Ik zal aangeven wanneer een oudergesprek gewenst is. Is er behoefte vanuit
ouders geef dit dan ook aan.
- Tijdens de oudergesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie een volgend blok in zal gaan c.q.
hoeveel sessies nog zullen volgen.
- De therapie wordt beëindigd in overleg met jongere, ouders en therapeut.
- Ouders zijn geïnformeerd over integratieve kindertherapie.
- Een therapeutische sessie met de jongere duurt 50 minuten.
- Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening
gebracht.
- De Babbelboom is aangesloten bij de SCAG voor klachten en geschillenafhandeling.
- Kosten voor ouder- of leerkrachtgesprek of jongerensessie €75-. Leerbegeleiding sessies zijn BTW vrij.
o Aanvullende verzekering: VIT (Vereniging Integrale Therapeuten) VIT 439.13.A en AGB 90048811 en
90057305

-

Vertrouwelijkheid van de therapie
De Babbelboom is gehouden aan de beroepscode.
De Babbelboom werkt der halve in dienst van de belangen van de jongere, volgens de “Rechten van het Kind”.
Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht als het kind
de therapeut hiervoor toestemming heeft gegeven. Anders zal het proces besproken worden.
- Therapeutische sessie kan op video worden opgenomen zodat de therapeut vrij is om met het kind mee te
doen i.p.v. aantekeningen te maken. De opnamen zijn en blijven eigendom van de Babbelboom en zijn niet te
bezichtigen. Deze opnames worden na de therapie gewist.
- De ouder(s) geven na overleg toestemming om bij personen/instanties informatie in te winnen, indien dit in
belang van de therapie of leerbegeleiding is.

-

Bijzondere bepalingen
Aansprakelijkheid: De Babbelboom en begeleidende is verzekerd middels een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
- In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder van het kind verplicht toestemming te geven tot
therapie. De Babbelboom dient ingelicht te worden in indien er gezag is vanuit de andere ouder.

-

Ik verklaar bovenstaande begrepen te hebben en geef middels het tekenen van de behandelovereenkomst
toestemming voor Integratieve Kindertherapie voor mijn kind.
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