Praktijk bij de IJssel
therapie, mindfulness en yoga

reglement

Tarieven
Intake consult (60 min)
Regulier consult (60 min)
Behandelovereenkomst (standaard)
Evaluatieschrijven (op aanvraag)

€
€
€
€

85
80
45
45 - € 85

Vergoeding
Vergoeding is deels mogelijk in de aanvullende verzekering, onder de noemer additief, psychosociale zorg.
Een overzicht per zorgverzekeraar is te vinden op www.nvpa.org/zorgverzekeraars. De benodigde
registratiecodes worden op deze bijlage en op de factuur vermeld. De vergoeding betreft alle therapeutische
behandelvormen van Praktijk bij de IJssel, met uitzondering van de therapeutische yoga.
Betalingsvoorwaarden
- Facturering vindt maandelijks plaats met een betalingstermijn van 14 dagen.
- Vergoeding bij zorgverzekeraar vindt op eigen initiatief plaats en heeft geen invloed op
bovengenoemde betalingstermijn.
- Een eerste betalingsherinnering vindt na een maand plaats. Voor een tweede en daaropvolgende
betalingsherinnering(en) wordt cumulatief € 5 berekend.
- Bij annulering van een consult minder dan 48 uur tevoren of afwezigheid wordt half tarief in rekening
gebracht.
Reglement / Privacy
- Alle bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing
op de behandelovereenkomst. De WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten.
In de WGBO is onder meer het volgende geregeld: de therapeut is verplicht een dossier aan te
leggen, dit dossier heeft een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, de therapeut is gebonden aan het
beroepsgeheim hetgeen betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld, de therapeut is
bekend met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt met persoonsgegevens
zorgvuldig omgegaan. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanleggen van een dossier, voor
het opstellen van facturen, voor informatieoverdracht (met derden uitsluitend na toestemming) en
voor anonieme intercollegiale consultatie.
- In geval van een klacht bespreekt de cliënt deze met de therapeut. Uitgangspunt hierbij is dat men er
samen uitkomt. Lukt dit niet dan wordt voor een verdere klachtenprocedure verwezen naar de
website van de beroepsvereniging het NVPA (www.nvpa.org). Conform de Wetgeving kwaliteit,
klachten en geschillenzorg (Wkkgz) is de praktijk aangesloten bij de SCAG die zorgt draagt voor de
klachten- en geschillenregeling.
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