Bijlage 1 bij behandelingsovereenkomst
Informatie-uitwisseling
De cliënt geeft de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze
redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. (WGBO, artikel 452)
Is cliënt momenteel onder medische / psychologische / psychiatrische behandeling?
[ ] nee [ ] ja, bij ____________________________________________________________________
De cliënt geeft in dit kader wel/geen toestemming aan de zorgverlener om, indien nodig, contact op
te nemen met vorige of huidige behandelaars.
Hulpverlener

Vooraf *

Gedurende*

Naam - vestigingsplaats **

Huisarts
Specialist
Psychotherapeut/
Psycholoog
Psychiater

* in van toepassing zijnde vakjes 'ja' of 'nee' invullen.
** indien van toepassing
1

Toelichting :

Beschrijf hier kort de medische en therapeutische voorgeschiedenis van
cliënt

1

Bijlage 2 bij behandelingsovereenkomst
Het behandelplan
1.

Waaruit bestaat op hoofdlijnen de hulpvraag? Waar zal de therapie zich op richten?

Hier wordt kort de initiële hulpvraag van de cliënt weergegeven.

2.

Wat is/zijn op hoofdlijnen de doelstelling(en) in de therapie?

Hier worden kort de doelstellingen van cliënt weergegeven alsmede een eerste voorzet voor een
mogelijke aanpak in de therapie.

3.

Welke werkwijze en methodieken worden gehanteerd binnen de therapie?

Hier kan kort uiteengezet worden:
a.
b.
c.

Hoe het therapietraject is opgebouwd (intake, vervolggesprekken, etc.)
Wat de ingeschatte duur van de therapie zal zijn (een indicatie)
Welke therapeutische methodieken er worden gehanteerd

Bijlage 3 bij Behandelingsovereenkomst
Algemene betalingsvoorwaarden
In de algemene betalingsvoorwaarden kan gedacht worden aan o.m.:
-

Procedure annulering afspraken en hieraan verbonden kosten

-

Wijze van betaling geschied vooraf via internetbankieren of contant vooraf aan behandelsessie.

-

Rekening: NL07 INGB 0004 9421 41, ten name van VIVEKA, te Arnhem.
Procedure bij niet (tijdig) betalen: betalingstermijn, gebruik betalingsherinneringen,
incassobureau, hiermee gepaard gaande extra kosten, opschorten behandeling bij niet betalen.

Bijlage 4 bij behandelingsovereenkomst
Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden kan gedacht worden aan onderwerpen zoals:
-

Definities: zorgverlener, cliënt, praktijk, begeleiding

-

Vertrouwelijkheid (waaronder: dossiervoering, informatieverstrekking aan derden en de
wettelijke verplichting informatie te verstrekken of in het kader van een klacht-/
tuchtprocedure)

-

Commitment en zorgvuldigheid van therapeut en cliënt

-

Verantwoordelijkheid van cliënt (aanleveren noodzakelijke informatie, juistheid aangeleverde
informatie mede over geestelijke en/of lichamelijke toestand cliënt)

-

Evaluatie gedurende het therapietraject

-

Aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade

-

Klacht- en tuchtregeling

