Informatieblad praktijk
Als u en/of uw kind ervoor gekozen hebben bij mij een coaching/therapietraject te gaan volgen.
Mogelijk heeft u al het een en ander gelezen op mijn site.
Via dit informatieblad geef ik algemene informatie.
Als kindercoach & therapeut werk ik volgens de principes van oplossingsgerichte therapie.
Bij sessies werk ik alleen met de cliënt.
Voor een cliënt is samenwerking met zijn omgeving belangrijk, omdat hij hiervan deel uitmaakt. De
omgevingen - ook wel systemen genoemd - van de cliënt kunnen zijn gezin, familie, school, opleiding,
werk en sport.
Cliënten die bij mij aangemeld worden, kunnen moeite hebben om met een van deze systemen op een
geschikte manier om te gaan. Ook kunnen anderen binnen dit systeem de problemen van cliënt
versterken.
Bij het werken met kinderen kunnen meerdere systemen door mij betrokken worden, zoals school. Na
overleg met de ouders (lees en/of voogden) en het kind zelf, zal ik contact met school opnemen.
Eventuele opdrachten voor op school worden dan besproken. Tijdens de aansluitende sessies kunnen
het kind en ik hierop inspelen en zal ik met school evalueren.
Betrekken van derden gebeurt in overleg en met toestemming van het kind en ouders.
In de loop van het traject met kinderen tot 18 jaar, nodig ik de ouders uit voor een oudergesprek. Het
doel hiervan is de ouders op de hoogte te houden van het verloop van de therapie. De voortgang
zullen wij bespreken en kunnen wij overleggen welke tips voor ouders en cliënt het beste aansluiten
om in te zetten.
Kinderen vanaf 12 jaar behoren volgens de wet toestemming te geven voor de ouders om het dossier
in te zien en de voortgang te bespreken.
Het verloop van het traject zal ik met een cliënt vanaf 18 jaar zelf bespreken.
Beroepenorganisaties en vergoedingen:
Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie NFG (NFG-VPMW) en bij het onafhankelijk
tuchtrecht RBCZ. Hierdoor worden de sessies door de zorgverzekeraars vergoed onder de
voorwaarden van het aanvullend pakket.
Op mijn website (zie tarief) staat een link naar de informatie vergoedingen zorgverzekeraars.
Formulieren/overeenkomsten:
Bij start van de behandeling wordt een behandelovereenkomst in het kader van de Wet
Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) opgesteld. Ouder(s) met ouderlijk
gezag/voogden ondertekenen deze overeenkomst voor hun kinderen tot 18 jaar. Vanaf 12 jaar
ondertekenen de kinderen deze ook.
Het intakeformulier ontvangt u digitaal. U wordt expliciet verzocht toestemming te geven voor gebruik
van uw persoonsgegevens, NAW, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer met gebruik in welke
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vorm dan ook en eventuele relevante informatie ten gunste van een volledig beeld van cliënt voor een
doeltreffend therapietraject. U kunt deze toestemming ter alle tijde via de website intrekken.
Privacy-gevoelige informatie:
Vanaf mei 2018 zal ik bij digitale communicatie met privacy-gevoelige informatie, gebruik maken van
een portaal op mijn website. De ingevulde formulieren en overeenkomsten zullen ook hierin geplaatst
worden. U ontvangt een inlogcode om bij deze informatie te kunnen komen.
Bereikbaarheid:
Mijn praktijk is op afspraak geopend. Per mobiele telefoon/whatsapp ben dagelijks bereikbaar. Mijn
berichten beantwoord ik dagelijks, behalve in de weekenden, (school)vakanties en feestdagen.
In geval van nood/crisis is uw huisarts/dokterspost het eerste aanspreekpunt.
Betaling en annulering:
Na iedere sessie ontvangt de cliënt/ouders een factuur die, onder vermelding van het factuurnummer,
per de bank overgemaakt kan worden. Mijn betalingstermijn is 14 dagen.
Deze factuur kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal afhankelijk van de
aanvullende verzekeringen aan cliënt/ouder uitbetalen.
Buiten ziekte en overmacht om, vraag ik bij verhindering voor een gemaakte afspraak, deze minimaal
24 uur van tevoren aan mij door te geven. In weekend en avonduren, kan een berichtje op mijn mobiel
achtergelaten worden 06-18573124.
Klacht- en cliënttevredenheidsformulier:
Mocht zich tijdens een therapietraject een klacht voordoen betreffende de therapie, mijn benadering
naar cliënt of ouders, dan bespreek ik deze graag met betrokkenen om te komen tot een gezamenlijk
goede oplossing.
Mocht dit echter niet lukken, dan kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling. www.denfg.nl (niet tevreden over je hulpverlener).
Uiteraard is het ook fijn te horen wat er goed is gegaan en hoe de therapie bevallen is. Hiervoor heeft
de beroepsvereniging NFG een cliënttevredenheidsformulier op de website van www.de-nfg.nl.
Waarnemer:
In geval van langdurige uitval waarbij ik zelf niet in staat ben om contact met de cliënt/ouders op te
nemen, zal mijn collega Chantal Meijerink van 'Bloom kindercoaching' bevoegd zijn dit te doen. Zij zal
dan de situatie uiteenzetten en in overleg gaan over de mogelijkheden van het vervolg van het traject.
Meldcode Huiselijk Geweld:
Vanaf juli 2013 is iedereen die werkzaam is binnen de reguliere/complementaire gezondheidszorg
verplicht te werken met een meldcode huiselijk geweld.
Uiteraard is huiselijk geweld een zeer delicaat onderwerp welk met de grootste mogelijke zorg moet
worden benaderd. Signaleren/vermoeden van geweld zal met de betrokkenen worden besproken,
zodat er duidelijkheid van beide kanten is en er (eventueel) naar een passende oplossing gezocht kan
worden.
Informatie over deze meldcode staat op www.rijksoverheid.nl.
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Algemene voorwaarden en wetten:
In mijn praktijk is van toepassing en wordt gewerkt met:
• de algemene voorwaarden (van de NFG en RBCZ)
• de WetGeneeskundige behandelingsOvereenkomst WGBO
• de Europese privacywetgeving AVG
• de Meldcode Huiselijkgeweld en kindermishandeling
Wachtruimte:
In mijn praktijk is geen wachtruimte aanwezig. Met het plannen van de afspraken wordt hier rekening
mee gehouden door voldoende tijd tussen cliënten te laten.
Ik heet u van harte welkom in mijn praktijk.

Paulien Lugies
Kindercoach
Kinder- en Jeugdtherapeut
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