Behandelovereenkomst Grobbels
Ondergetekenden,
Judith van de Reep te Noordwijkerhout,
en ouders, verzorgers of gezaghebbenden (hierna te noemen ‘ouders’),
verklaren hierbij Integratieve Kindertherapie te zijn overeengekomen.
N.B. Indien beide ouders GEZAG hebben en samenwonen, moeten BEIDE ouders hun HANDTEKENING
zetten IN HET VAK ONDERAAN. Bij echtscheiding van ouders, waarbij ouders nog wel beide gezag
hebben, zal naar BEIDE ouders een behandelovereenkomst gestuurd worden ter ondertekening.
De behandelovereenkomst wordt door de therapeut, en beide ouders, als zij beide het ouderlijk
gezag hebben, ondertekend en brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee,
waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren
ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder
de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.
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Een sessie of oudergesprek duurt 55 minuten en kost € 90,00 (direct af te rekenen na elke
sessie). Aan het einde van de maand ontvangen ouders een samenvattende nota. Eventueel
niet betaalde sessies dienen binnen 14 dagen te worden betaald.
Op verzoek kunnen ook gesprekken met derden worden gehouden. Ook hiervan bedragen de
kosten € 90,00 per gesprek (1 uur). Overige tarieven staan op www.grobbels.nl.
Indien een afspraak niet door kan gaan, zijn ouders verplicht zich uiterlijk 24 uur van tevoren
af te melden per mail, voicemail of whatsapp. Zo niet, dan wordt de gemiste afspraak in
rekening gebracht.
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en
plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz).
De Kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode. Het
kind is de cliënt en de Kindertherapeut wordt betaald door de ouder(s)/verzorgers. De
therapeut werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het
kind. Beide gezaghebbende ouders zijn verplicht toestemming te geven tot begeleiding.
In de oudergesprekken bespreekt de Kindertherapeut het verloop van de behandeling.
Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren
gebracht na toestemming van het kind.
De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf
aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.
De therapiesessies zijn alleen met de client. In overleg met de therapeut, cliënt en ouders
kan een ouder bij de therapiesessies aanwezig zijn.
De therapeut die werkt met cliënten onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke
behandelovereenkomst af met beide gezaghebbende beide ouders.
Bij een kind 16 jaar of ouder, is geen toestemming van ouders nodig voor de behandeling.
De therapeut houdt een cliëntdossier bij. De cliënt en de ouders heeft het recht tot inzage in
het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar
bewaard vanaf de 18e verjaardag van de cliënt.
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De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de
cliënt en de ouders in alle fasen van de behandeling. De ouders verplichten zich relevante
informatie aan de therapeut te verstrekken.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door ouders verstrekte gegevens van
de cliënt, die in het dossier worden opgeslagen.
De therapeut mag zonder toestemming van de ouders en de cliënt geen bepaalde
(be)handelingen verrichten.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of
een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/
school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag
worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met
verkregen toestemming van de client of ouders.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie
aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening
van de cliënt of diens ouders.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig
acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de
therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een
verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut
in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten
beëindigen, als redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst
voortzet. De therapeut zal dan hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
De ouders en het kind weten dat de sessies opgenomen kunnen worden op video, zodat de
Kindertherapeut daarvan gebruik kan maken om terug te kijken of te reflecteren (intervisie).
De opnames worden na beëindiging van de behandeling gewist.
Voor klachten over de behandeling kan de cliënt of diens ouders zich voor het klachtrecht
wenden tot de het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met beroepsvereniging VIT (www.vittherapeuten.nl). Tevens is de therapeut aangesloten bij geschilleninstantie SCAG
(www.scag.nl) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, zodoende valt
zij onder hun tuchtrecht (www.rbcz.nu en www.tcz.nu).
Na afronding van het traject wordt ouders gevraagd deel te nemen aan het
cliënttevredenheidsonderzoek van de beroepsvereniging VIT.

Met het lezen van dit document ga ik akkoord met de privacyverklaring van Grobbels. Deze is te
vinden op: www.grobbels.nl/kosten-grobbels-kindertherapie/.
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