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PRAKTIJKVOORWAARDEN VOOR THERAPEUTISCHE BEGELEIDING & INTAKE GESPREKKEN 
 
 
∗ Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten adviseren wij u altijd eerst uw huisarts te raadplegen of 

eventueel een specialist te bezoeken. 
∗ Als u medicijnen en/of anticonceptie gebruikt, verzoeken wij u deze met de bijsluiter mee te brengen. 
∗ Wij vragen van u dat u de bijsluiter(s) leest en dat u opgeschreven heeft of er bijwerkingen (zoals vermeld 

in de bijsluiter) overeenkomen met uw klachten. 
∗ Voordat u op uw eerste afspraak komt vragen wij u het intakeformulier zo goed mogelijk thuis in te 

vullen, deze informatie is nodig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van u en de oorzaak van uw 
klachten. 

 

∗ In de praktijkruimte dient u uw schoenen uit te doen, wij raden aan extra sokken of slippers mee te nemen. 
∗ Verder vragen wij u een pen en papier (een schrift) mee te nemen, zodat u notities kunt maken van hetgeen 

u tijdens de behandeling geadviseerd wordt. 
∗ In het belang van de behandeling is het gewenst om tijdens een behandeling en in de wachtruimte de 

mobiles uit te zetten, dus ook niet op trillen.  
 

* Een intakegesprek duurt plm. anderhalf uur en kost € 95,00 per intake (duur plm. 1 ½ uur) 
∗ Een consult voor volwassenen duurt plm. 1 ½  uur en kost € 95,00 per sessie 
∗ Een consult voor kinderen tot 6 jaar duurt plm. een uur en kost € 50,00  p.p. per uur  
∗ Bijbehorende oudergesprekken en telefonische consulten vallen onder het uurtarief van € 60,00 per uur. 
 

∗ Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw pakket.  
∗ Voor informatie adviseren wij u uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  
* Ten behoeve van declaratie van de kosten ontvangt u een officiële factuur. 
* Wij vragen u vriendelijk na elke behandeling contant af te rekenen (of te pinnen), wij werken niet 

op rekening. Voor pintransacties brengen wij u € 350 kosten in rekening. 
 

∗ Verhindering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren doorgegeven te worden.  
Om te voorkomen dat een boodschap via het antwoordapparaat of e-mail niet goed door komt, worden 
alleen persoonlijke annuleringen aan de behandelaar geaccepteerd.  

 

* Voor het maken van een afspraak en voor vragen over de behandeling kunt u bellen;  
 ma. t/m vrij. van 8:30-09:00 en 12:00-13:00 uur, behalve op zon en feestdagen, naar nummer: 06-

10121566. 
 

Mochten wij toch even niet aanspreekbaar zijn kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het 
antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 
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