Algemene Voorwaarden Psychosociale Zorg
Praktijk de Vrijgever
Het werkveld
Het werkveld van de therapeut omvat geestelijke gezondheid en psychosociale
ondersteuning.
Behandeldoelen worden na een intake danwel orientatiegesprek opgesteld en cliënt wordt
daarvan in kennis gesteld. De therapeut behoudt zich het recht voor om de afgesproken
behandeldoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het
traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in
overleg met betrokke(n) nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.
De therapeut geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands
leven. De therapeut ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de
cliënt, waarbij geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning voorop staan. Daarbij
zal een scala aan mogelijkheden worden besproken om het proces van inzichtvergroting,
gewaarwording en geestelijke gezondheid van de cliënt te ondersteunen. De cliënt blijft
echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan.
De therapeut is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk, voor te nemen of reeds
genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt.
De looptijd van de overeenkomst
Zowel de cliënt als de therapeut hebben de keuze om een traject wel of niet te starten
tussen het orienterend gesprek en 24 uur voor de eerste behandelsessie. De overeenkomst
gaat in per dagtekening vanaf ondertekening van de start van de eerste behandelsessie. De
overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
De werktijden
De therapeut werkt een variabel aantal uren. De sessies duren 1 uur met uitzondering van
EMDR therapie waarin 1,5 uur kan worden gehanteerd. Zaterdag en zondag zijn dagen dat er
geen telefonisch contact mogelijk is. Op andere dagen maandag t/m vrijdag kunnen sessies
worden ingepland. Telefonische bereikbaarheid is iedere dag, behalve zaterdag en zondag,
tijdens kantooruren. Mailen kan op ieder willekeurig moment. Mail wordt binnen 24 uur
beantwoord met uitzondering van feest‐ en vakantiedagen.
Cliënten kunnen enkel gedurende het behandeltraject ook contact opnemen per mail voor
vragen of opmerkingen ten behoeve van de behandeling. Na beeindiging van het
behandeltraject zal de therapeut geen vragen meer beantwoorden via mail voor cliënten die
reeds hun traject zijn beindigd. Algemene vragen die niet direct met behandeling te maken
hebben kunnen nog wel via mail worden gesteld.

Vergoeding
Vergoedingen zijn conform de afspraken zoals gemaakt met diverse zorgverzekeraars.
http://www.devrijgever.nl/vergoedingen/
Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of
verplaatst door de cliënt. Bij annulering binnen de 24 uur worden kosten in rekening
gebracht ter grootte van de kosten van het gesprek voor de geplande tijdsduur.
Bij overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere omstandigheden waarbij
overmacht aan de orde is, wordt in principe 50% van de geplande tijdsduur in rekening
gebracht.
Facturatie
De therapeut declareert d.m.v. facturering achteraf. Hiervoor ontvangt de cliënt digitaal,
dan wel op papier een factuur. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur
te worden gedaan.
Dienstverband
Cliënt en therapeut komen overeen dat therapeut niet in (loon)dienst is van de cliënt cq
opdrachtgever.
Overige bepalingen
De therapeut belooft:
 Alle met u gevoerde gesprekken vertrouwelijk te behandelen, conform de
gedragscode van de ABvC en RBCZ.
 Alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt, zal uw dossier met derden
besproken mogen worden.
Als uitzondering geldt het melden van levensbedreigend‐ en misbruikgedrag volgens
de Nederlandse wetgeving.
 Inzage van het dossier is altijd mogelijk door uzelf, het is uw dossier.
 Na uw laatste bezoek blijft uw dossier 15 jaar bewaard.
De cliënt belooft:
 Zich in te zetten naar beste vermogen tijdens de gesprekken en het uitvoeren van
eventuele meegekregen opdrachten voor thuis.
 Zich tijdens de looptijd van deze overeenkomst te onthouden van destructief gedrag
voor zichzelf en anderen.

Naam:………………………………………………………………………………………….
Datum: ………………………………………………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………………………………

