Praktijk voor Psychologie E.M. van Mechelen – van Vliet
Psycholoog NIP

Behandelovereenkomst / Algemene voorwaarden
Datum aanmelding:………………………………
Gegevens cliënt
Naam: ……………………………………………………………………………………………..……….…………………………...
Geboortedatum: …………………………………………………………….……………………………………………………..
Adres: straat: ……………………………………………………….………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………....…………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………….……………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Verwijzer
Naam huisarts: …....................................................., te: ............................................................
Verwijzer: ……………………………….………………………………………………………………….............................
Eigen initiatief Ja / Nee
Mag de huisarts worden ingelicht? Ja / Nee
Medicatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hierbij verleen ik toestemming aan Elly van Mechelen, psycholoog NIP, voor
informatieverstrekking aan en overleg met de huisarts (indien nodig).
Plaats:

Datum:

Handtekening cliënt:

Praktijkadres: Nieuwestraat 35, 3291 AN Strijen
Tel.: 06 53650097, Ellyvanmechelen@gmail.com
Banknummer: NL16.ASNB.0707.5348.79, KvK nummer: 24487792

Praktijk voor Psychologie E.M. van Mechelen – van Vliet
Psycholoog NIP

Behandelplan
Naam/geboortedatum cliënt: …………………………………… Datum: …………………….

a. Medische indicatie, vraagstelling huisarts :

b. Hulpvraag cliënt/klachten :

c. (beschrijvende) Diagnose :

d. Behandeling/aanpak :

•

Wenselijkheid betrekken van derden/familie : ja/nee

•

Evaluatie :

•

Duur behandeling en frequentie :

Akkoord cliënt :
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•

Tijdens het eerste gesprek (intake) wordt bekeken waar de probleemgebieden liggen en of de
psycholoog daarbij de aangewezen persoon is om daarbij te helpen. Aan het einde van het 1e
gesprek of in het 2e gesprek vindt vervolgens een advies plaats.

•

De intake duurt 45 minuten of 2 x 45 minuten, afhankelijk van de complexiteit van de
problematiek. Een gewone sessie duurt 45 minuten.

•

Er wordt een behandelplan gemaakt waarin de klachten/problemen en de te volgen behandeling
omschreven worden. Na elke sessie wordt er geëvalueerd. Indien wenselijk wordt het
behandelplan aangepast.

•

Tijdens de gesprekken zullen belangrijke gegevens worden vastgelegd in een verslag.

•

De sessies met u zijn privé, dat wil zeggen dat u de vrijheid heeft om alles te vertellen zonder
dat het aan derden wordt ‘doorverteld’.

•

Er kan wel overleg zijn met derden, bijvoorbeeld een arts of een medebehandelaar. Dit gebeurt
alleen met uw schriftelijke toestemming. Dit overleg zal met name gaan over het verloop van het
proces en niet over de inhoud van de gesprekken. Over deze gesprekken krijgt u
terugkoppeling. Contacten met eventuele derden lopen via de telefoon/mail en worden niet in
rekening gebracht.

•

Verslagen van begeleidingstrajecten zullen 15 jaar bewaard worden, waarna zij zonder verdere
berichtgeving vernietigd zullen worden.

•

Bij verhindering dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij te late afmelding, of in geval u
zonder bericht niet verschijnt, wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

•

U ontvangt per maand een factuur. Deze factuur dient binnen 21 dagen na ontvangst
overgemaakt te worden op onderstaand bankrekeningnummer.

•

Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een
betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de
betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit
door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor
rekening van de cliënt.

•

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen
verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft
voldaan.

Cliënt en psycholoog verklaren zich akkoord met het bovenstaande.

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening cliënt:

Handtekening psycholoog:
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