Kinderpraktijk Blauw

Behandelvoorwaarden Kinderpraktijk Blauw
-

Het kind zit vrijwillig bij de psycholoog, het kind is van tevoren ingelicht door
de ouders waarom ze naar de psycholoog gaan.

-

Ouder(s) zijn (minimaal) bij het eerste en het laatste gesprek aanwezig.
Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd kan er verzocht worden vaker
aanwezig te zijn.

-

De ouder en het kind worden voorafgaand aan de behandeling, bij voorkeur
schriftelijk geïnformeerd over de doelen en de in te zetten middelen. De
ouder ondertekent het behandelplan ter overeenstemming.

-

De psycholoog geeft de client van tevoren, bij voorkeur schriftelijk, informatie
over de kosten.

-

Voor behandeling en onderzoek van een minderjarige cliënt is schriftelijke
toestemming van beide ouders met gezag verplicht.

-

Minderjarigen vanaf 12 jaar moeten ook zelf toestemming geven aan de
psycholoog.

-

Door de overeenkomst aan te gaan met Kinderpraktijk Blauw, verklaart de
ouder in te stemmen met de behandeling en ne(e)m(t)en ouder(s) de
verantwoordelijkheid voor haar/zijn/hun aandeel in het behandelingsproces
om deze te laten slagen. Het opvolgen van tips en adviezen aan de ouders is
een belangrijke factor voor het welslagen van de behandeling.

-

De psycholoog is verplicht een dossier bij te houden.

-

De psycholoog is verplicht tot geheimhouding, dit komt voort uit het
beroepsgeheim.

-

In de oudergesprekken bespreekt de psycholoog het verloop van de
behandeling. Inhoudelijke informatie vanuit de behandeling wordt in de
oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.

-

De psycholoog zal geen verslaglegging of andere informatie aan derden
geven zonder toestemming van de ouders/cliënt.

-

De ouders/client heeft het recht feiten die niet overeenstemmen met de
werkelijkheid, in de rapportage te verbeteren. Het professionele oordeel en
de conclusies van de psycholoog vallen niet onder dit recht.

-

De psycholoog kan gebruik maken van een video tijdens de behandeling,
zodat de psycholoog vrij is om mee te doen met het kind i.p.v. aantekeningen
te maken. De opnamen zijn en blijven eigendom van de psycholoog en zijn

niet te bezichtigen. Deze opnames kunnen tevens gebruikt worden (anoniem)
voor intervisie (leerdoeleinden) met collega psychologen van het NIP, tenzij
ouders/client uitdrukkelijk anders aangeven.
-

De psycholoog kan slechts in uitzonderingssituaties ( bijvoorbeeld bij direct
of dreigend gevaar voor kind/cliënt) besluiten zonder toestemming van de
cliënt/ouders de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

-

Kinderpraktijk Blauw biedt geen garanties voor het welslagen van de
behandeling.

-

De behandeling wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder en de
psycholoog.

-

Kijk op www.psynip.nl voor de volledige tekst van de beroepscode van de
psycholoog.

Betalingsvoorwaarden Kinderpraktijk Blauw
•

Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum. Betaling kan contant of via een bankoverschrijving geschieden.

•

Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een betalingsherinnering.
Indien deze niet binnen 14 dagen wordt betaald, zal een incassobureau
ingeschakeld worden. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening
van de cliënt.

• Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch of per email te geschieden, bij gebreke waarvan de afspraak toch in rekening wordt
gebracht.

