Over het proces van de
gesprekken:
In het eerste gesprek zullen we uw
hulpvraag bespreken en kort onderzoeken
wat de achterliggende dynamiek kan zijn
van deze vraag op dit moment. Soms is het
nodig om deze intake te verlengen met een
aantal vragen over uw biografie (of b.v.
de ontwikkelingsanamnese van het
aangemelde kind.) Als u uw kind aanmeldt
zal ik het kind ook een keer zien. Na de
intakefase zullen we met elkaar een
voorlopig behandelplan opstellen. Ik
beschrijf dit in een huisartsenbrief die ik
met u in het tweede gesprek doorneem.
Als u akkoord gaat met het behandelplan
starten we de behandeling en krijgt u een
kopie hiervan. Wilt u niet hebben dat uw
huisarts zo’n brief krijgt, dan is dit
natuurlijk akkoord.
Als de behandeling kan worden beëindigd,
zal dit na overleg plaatsvinden. Na de
afsluiting bericht ik, als u akkoord gaat,
ook uw huisarts. Ook hiervan ontvangt u
een kopie.
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Praktijk voor Gesprekstherapie

Algemene informatie en de
praktische gang van zaken
Als lid van de Beroepsgemeenschap
van Psychosociale Hulpverleners
werkend vanuit de Antroposofie
(BPHA) heb ik me te houden aan een
uitgebreid voorwaardenpakket om een
eigen praktijk te mogen voeren. Het
geeft rechten maar ook plichten.
Daarover wil ik u in deze folder
informeren.
Behandelingen worden niet doorberekend indien u
deze minimaal 24 uur vóór de afspraak afzegt.

Reglement:
In de BPHA zijn een groot aantal zaken
vastgesteld in het Beroepsprofiel en het
Huishoudelijk Reglement, zie hiervoor
www.bpha.nl. In het eerste staan zaken als
de inhoud van het beroep, het proces van
de hulpverlening, de organisatie hiervan
en de scholing die we moeten hebben en
op peil moeten houden. In het tweede gaat
het over o.a. de klachtenregeling en de
tuchtcommissie.
De BPHA is lid van de Nederlandse
Vereniging Antroposofische
Zorgaanbieders (NVAZ). Dit is een
vereniging waar landelijk een aantal
belangrijke zaken zijn geregeld, zoals het
hebben van een klachtenregeling. Als u
een klacht over mij heeft, dan kunt u hier
terecht. Mocht u hierover meer willen
weten, dan geef ik u de brochure.
Beroepsgeheim:
Over datgene wat wij met elkaar
bespreken heb ik beroepsgeheim. Als er
met een andere zorgverlener van u (zoals
de huisarts) overlegd moet worden, dan zal
ik u daarvoor eerst uw toestemming
vragen. Ook zal ik de eventuele brieven
die naar de huisarts gestuurd worden, altijd
eerst met u overleggen.
Omdat wij verplicht zijn intervisie te
houden met collega’s, kan het gebeuren

dat ik aan hen een vraag voorleg over u.
Dit zal altijd anoniem zijn. Ook mijn
collega’s hebben een beroepsgeheim.
Dossier:
Van de gesprekken en correspondentie
wordt een dossier bij gehouden. U heeft
inzagerecht. Dit dossier wordt 5 jaar
bewaard, tenzij u vernietiging wenst.
Het tarief:
De gesprekken duren 45 minuten en kost
€ 85,00.
Als een afspraak niet binnen 24 uur van te
voren wordt afgezegd, wordt deze wel in
rekening gebracht.
Vergoeding door uw
ziektekostenverzekering:
De kosten van de gesprekken worden door
verscheidene ziektekostenverzekeraars
vergoed. Het valt dan vaak onder het
hoofdstuk ‘antroposofische zorg’. Soms
noemt men het ‘biografische gesprekken’,
of ‘psychosociale hulp’ en anderen
boeken het onder ‘alternatieve
psychologische hulpverlening’. Hiervoor
dient men aanvullend verzekerd te zijn. U
bent zelf verantwoordelijk om bij uw
zorgverzekeraar te informeren of
uw gesprekken worden vergoed en
hoe u dit dient te regelen. Noemt u

hierbij onze beroepsvereniging
NVAP en de koepel NVAZ. Dit
zijn voor de meeste verzekeraars
bekende beroepsverenigingen.
U krijgt van mij een nota over de
gesprekken die u binnen veertien
dagen dient te betalen. Hoe beter u
verzekerd bent, hoe meer
gesprekken vergoed worden. U
kunt uw verzekering hierover de
juiste informatie vragen. Ik heb
ook link met de meest actuele
informatie hierover op mijn
website. Ik vraag u of u zelf in de
gaten wilt houden of u het
grensbedrag overschrijdt. Mocht
dit het geval zijn, dan krijgt u niets
meer vergoed en dient u het zelf te
betalen.
Bereikbaarheid:
Mijn bereikbaarheid is het beste op
werkdagen tussen 7.30 en 8.00 uur
en tussen 18.30 en 19.00 uur. Ook
kunt u inspreken op het
antwoordapparaat. U wordt dan
binnen 24 uur terug gebeld.
U kunt mij ook mailen.

