
 

 

  

Behandelovereenkomst 

 

 
In deze behandelovereenkomst staat informatie over (de voorwaarden voor) de behandeling en een 
aantal afspraken die ik met u wil maken bij aanvang van de therapie. 
Ik verzoek u deze overeenkomst te ondertekenen en te retourneren, waarmee u aangeeft 
gein̈formeerd en akkoord te zijn. 
 
1. Informatie over psychotherapie, vergoedingen, beroepscode en de procedure bij klachten kunt u 

vinden op www.psynip.nl en www.LVVP.nl en op de website van de praktijk: praktijkvandiest.nl 
2. U stemt in met uitwisseling van informatie tussen mij, de behandelaar en relevante verwijzers als 

huisarts, behandelend arts of specialist in het kader van de behandeling. 
3. Een intakegesprek duurt 45 tot 90 minuten. De intakefase bestaat meestal uit 2 gesprekken plus 

een adviesgesprek. Vaak krijgt u enkele vragenlijsten mee naar huis. 
4. Een sessie voor een individuele behandeling duurt doorgaans 45 minuten. Een sessie voor een 

systeembehandeling 70 minuten. 
5. Het is de bedoeling dat u komt op de met u gemaakte afspraken. Het is belangrijk voor de therapie 

dat er continuiẗeit in het proces plaats vindt. Bovendien reserveer ik tijd voor u. Wanneer u een 
keer door overmacht verhinderd bent, verzoek ik u om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten, 
doch uiterlijk 24 uur van te voren anders zullen er “no show” kosten in rekening worden gebracht. 

6. Als psychotherapeut ben ik gebonden aan zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ik zonder (schriftelijke) 
toestemming van u geen informatie aan derden mag geven. 

7. In principe wordt psychotherapie vergoed door de basisverzekering. Met de meeste 
zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract. Dit wordt gecheckt bij intake. Mocht de praktijk 
geen contract hebben met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten niet of slechts gedeeltelijk 
vergoed. Raadpleeg hierover uw ziektekostenverzekeraar. 

8. Om declaratie mogelijk te maken worden uw persoonsgegevens en de diagnosecategorie 
uitgewisseld met de zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar is verplicht uw privacy te 
waarborgen en mag deze gegevens op geen enkele manier gebruiken of verspreiden. Voor de 
duidelijkheid: inhoudelijke gegevens worden niet uitgewisseld. 

9. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de 
huisarts verplicht. 

 
 
10. Ik ben overdag door de week telefonisch bereikbaar. Indien ik niet kan opnemen kunt u een 

boodschap inspreken op mijn voicemail waarna ik u zo spoedig mogelijk terug bel. Ook kunt u via 
de website praktijkvandiest.nl gebruik maken van het contactformulier. 

11. Vakantietijden worden tijdig gemeld en wanneer nodig wordt vervanging door mij, bij 
een collega psychotherapeut geregeld. 

 
 

http://praktijkvandiest.nl/
http://praktijkvandiest.nl/


 

 

Datum: 
 
 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
Naam en handtekening cliënt(e):    Psychotherapeut: 


