
 

Algemene voorwaarden 

 Beroepsprofessionaliteit 

• De vaktherapeut is lid van de Federa9e Vaktherapeu9sche Beroepen (FVB)  en de 
Nederlandse Federa9e Gezondheidszorg (NFG). Informa9e over deze beroepsverenigingen  
kunt u vinden op www.fvb.nl en www.nfg.nl 

• De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de 
FVB.  

• In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te 
bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen 
op de onaGankelijke klachtenprocedure van de Federa9e voor Vaktherapeu9sche Beroepen 
of de Nederlandse Federa9e Gezondheidszorg. Klik hier voor meer informa9e omtrent de 
klachtenprocedure. 

Behandeling 

• Er vindt al9jd een kosteloos kennismakingsgesprek plaats. 

• De therapeut beslist of er een behandelingstraject wordt gestart. 

• De cliënt stelt samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst op. In deze 
overeenkomst worden afspraken gemaakt over frequen9e, doelen, evt verslaglegging en 
evalua9e.  

• Over schriMelijk verslag en/of overleg worden samen afspraken gemaakt. 

• De therapeut heeM een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met 
uw dossier volgens de richtlijnen van de AVG. Informa9e wordt alléén met uw toestemming 
opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen 

• Zaken als het recht op informa9e, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de 
behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGMO) en de AVG. Deze kunt u opvragen bij uw therapeut. 

• Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat 
dan niet door en wordt naar een andere datum/9jd verplaatst.  

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de 
therapie stopgezet.  

http://www.fvb.nl
http://www.nfg.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg


 Aanvulling bij behandeling van kinderen: 

• De weUelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders danwel gezinsvoogd) geven middels een 
handtekening schriMelijk toestemming voor het starten van de therapie.  

• Er wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Middels evalua9everslagen en/of oveleg 
worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. 

• De therapeut heeM een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met 
het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/
verzorgers informa9e opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen. Dit 
zijn afspraken die vastgelegd worden in de behandelovereenkomst.  

• Ouders/verzorgers kunnen al9jd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er 
voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussen9jds plaatsvindt die van 
belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussen9jds 
kenbaar maken. 

• Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn/haar omgeving in een 
hulpbehoevende situa9e verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emo9onele bedreiging), heeM de 
therapeut de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeM de therapeut 
de weUelijke verplich9ng om hiervan melding te doen bij betreffende instan9es.  

 Kosten 

• De kosten per therapiesessie bedragen € 77,50  

• U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij 
is om te weten dat de therapeut lid is bij de FVB en de NFG. 

• In de behandelovereenkomst leggen we de afspraken over frequen9e van facturering vast. U 
kunt met deze factuur eventueel (een deel van) de therapie declareren bij de 
zorgverzekering.  

• Betalingen dienen binnen 10 dagen te worden voldaan. Bij niet 9jdige betaling kunnen de 
weUelijke rente en administra9ekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling 
uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan 
u worden doorberekend.  

• De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. 

 
 Annulering van de therapie 

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om 
andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door 
te geven. In het geval van plotselinge ziekte wordt de sessie niet gerekend. Bij niet 9jdige 
annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. 
 


