Behandelovereenkomst:
Hierbij verklaart:
Geboortedatum:
Op verwijzing van:

Adres:
Behandelaar: C. Freije

bekend te zijn met de kosten van behandelmodules BK (kort), BM (middel), BI (intensief) en Transitie
(1 à 2 zittingen). Vermoede geïndiceerde prestatie: BK / BM / BI / transitieprestatie.
Waarbij bekend is dat wij per prestatie de volgende kosten in rekening brengen: intake, diagnostiek,
ROM, verslaglegging, f2f, e-health, consultatie zowel telefonisch als schriftelijk. Totaal product BK is
max 294 minuten, BM max 495min, BI 752 min, Onvolledig behandeltraject max 120 min.
•

•
•
•
•
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geïnformeerd te zijn omtrent de procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie fasen:
-Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden (eventueel onderzoek m.b.v.
vragenlijsten) en doorspreken van behandelplan en doelen.
-Behandelfase: waarin u samen met uw behandelend psycholoog werkt aan verandering van
uw problemen of klachten.
- Evaluatie en afronding: waarin wordt nagegaan of de behandeling de klachten heeft
beïnvloed.
in te stemmen met uitwisseling van informatie tussen de psychologenpraktijk en uw huisarts en
verwijzer of met andere hulpverleningsinstanties betrokken bij uw hulpverlening.
in te stemmen met het feit dat een voor-, tussen en nameting (vragenlijsten) onderdeel
uitmaken van de behandeling
geïnformeerd te zijn over het bestaan van klachtrecht (LVVP) ter zake het beroepsmatig
functioneren van de psycholoog. Alvorens een klacht in te dienen wordt eerst getracht in goed
onderling overleg tot een oplossing te komen.
bekend te zijn met en akkoord te gaan dat bij het niet tijdig (dwz tenminste 24 uur van te
voren) afzeggen van een gemaakte afspraak €50 in rekening zal worden gebracht. Dit betreft
een zgn OVP en is niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Afzeggingen kunt u bij voorkeur per
mail naar ons toe sturen en wanneer dit niet mogelijk is kunt u inspreken op het
antwoordapparaat. Hieronder vallen ook te laat afgezegde afspraken door onvoorziene
omstandigheden en ziekte.
te verzoeken het behandeldossier uiterlijk 15 jaar na afsluiting van de behandeling te
vernietigen.
voor verdere informatie te kijken op mijn website: www.psychologenpraktijkfreije.nl

Beverwijk,
Handtekening cliënt(e) of
ouder/voogd minderjarige:

Handtekening psycholoog:
Mw. Drs. C. Freije
gekwalificeerd NIP 1e lijnspsychologe, BIG GZpsychologe, VGCt gedragstherapeute, lid NIP, LVVP

Indicatiestelling en behandelplan gelezen en akkoord: dd ....................handtekening:
Mw Drs C Freije is verzekerd tegen medische aansprakelijkheid. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen wordt
uitbetaald

