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___________________________________________________________________________ 

Behandelovereenkomst

Verwijzing 
U kunt rechtstreeks met mij een afspraak maken voor een behandeling. Een 
verwijzing van uw huisarts of verloskundige is over het algemeen niet nodig om voor 
vergoeding vanuit uw zorgverzekering in aanmerking te komen. Bij twijfel kunt u het 
beste uw verzekeringspolis raadplegen. 

Verloop van de therapie  
De frequentie van de behandeling hangt af van uw klachten en uw hulpvraag. Bij 
aanvang van de behandeling is de frequentie altijd wat hoger bv. eenmaal per week 
of twee weken. Na de intake volgen een aantal sessies, meestal 3 á 4. Tijdens deze 
sessies leren we elkaar beter kennen en ervaart u hoe ik werk. Na deze sessies, 
inclusief intakegesprek ongeveer de 5e behandeling doen we een korte tussentijdse 
evaluatie. Hierin maken we afspraken over voortgang van de behandeling, frequentie 
en worden de behandeldoelen eventueel bijgesteld. Zodra uw situatie dit toelaat zal 
de frequentie verlaagd worden. Dit gebeurt in onderling overleg. 
In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie 
en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk 
dat de cliënt ook tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te 
verwezenlijken.  
Een behandeling duurt voor een individu 60 minuten. 
Een EMDR- behandeling duurt gemiddeld 90 – 120 minuten. Hierover worden van te 
voren afspraken met u gemaakt. De tijd dat u binnen bent wordt in rekening gebracht 
met een maximum van twee uur. Dit is inclusief nazorg (telefonisch contact eerste 
drie dagen). Een sessie zwangerschapsbegeleiding duurt 60 minuten. 
Partner relatietherapie duurt 90 minuten.  
De eerste afspraak wordt gemaakt per mail of telefonisch. Vervolgafspraken in de 
zittingen zelf. U kunt met mij verder vooruit plannen. Hiermee voorkomt u dat de voor 
u gunstige dagen of tijden al bezet zijn. Bij afzeggen van de afspraak, wanneer er
geen vervolgafspraken meer gepland staan bent u zelf verantwoordelijk voor het
maken van de vervolgafspraken. Indien er gedurende drie maanden geen
vervolgafspraken worden ingepland, zal de therapie als afgesloten worden
beschouwd.

Christel van der Kaaden 

Wassenaar van Obdampark 2 

3342 AD Hendrik-Ido-Ambacht 

Telefoon: 078 – 30 31 879 

www.kaaden-haptonomie.nl 
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Verhindering/ annuleren van afspraken 
Bij verhindering moet dit ten minste 24 uur vóór de afspraak worden gemeld. Dit kan 
UITSLUITEND telefonisch op nummer: 078 – 30 31 879. Kunt u mij niet bereiken 
spreekt u dan a.u.b. een voicemail bericht in. Wordt een afspraak niet of niet binnen 
24 uur afgezegd dan wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.   

Ethiek 
Ik werk conform de code van de V.V.H., de Vereniging voor Haptotherapeuten, en de 
door deze vereniging geformuleerde beroepsethiek.  

Privacy 
Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Bij aanvang en einde van de behandeling 
is het gebruikelijk dat uw huisarts hierover schriftelijk wordt geïnformeerd, mits u 
hiermee instemt. Voor alle overige contacten met eventuele andere behandelaars, 
ook Arbo-artsen, vraag ik vooraf uw schriftelijke toestemming. Voor de volledige 
privacy verklaring verwijs ik u naar de bijlage. Deze is ook op de website in te zien 

Wijzigingen 
Met ondertekening van de behandelovereenkomst verplicht u zich om wijzigingen in 
uw persoonsgegevens binnen een week aan mij door te geven. 

Klachten 
Indien u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig 
mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, 
dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een 
gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.  
Ik ben lid van de V.V.H., vereniging voor haptotherapeuten en van de V.H.Z.B., 
vereniging  haptonomische zwangerschapsbegeleiders. Bij klachten onderwerp ik mij 
aan de klachtenprocedure van deze verenigingen.  

Kosten 
De kosten van een consult voor een individu bedragen € 95,- per uur. 
Zwangerschapsbegeleiding kost eveneens € 95,- per uur. Een EMDR- behandeling 
duurt langer, meestal 1½ - 2 uur, hier wordt de benodigde tijd in rekening gebracht 
met een maximum van 2 uur. Partnerrelatietherapie duurt 1½ uur en kost € 150,- 
U bent zelf als cliënt verantwoordelijk voor de betaling van een intake- of 
behandeling.  
Haptotherapie wordt, door de verzekeringen in Nederland gezien als een 
verstrekking uit de aanvullende verzekering. U betaalt naast de premie voor uw 
basis- en aanvullende verzekering, ook een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen 
bijdrage is afhankelijk van uw aanvullend pakket (raadpleeg hiervoor uw polis of het 
vergoedingenoverzicht op de site van mijn beroepsvereniging. 
(https://haptotherapeuten-vvh.nl/voor-patienten/vergoeding-haptotherapie). 
De vergoeding die u uit de aanvullende verzekering ontvangt gaat niet ten koste van 
uw eigen risico. U heeft hiervoor tenslotte al extra betaald. 
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Betaling 
De kosten van een consult kunt u na afloop contant of per pin betaling voldoen. U 
bent zelf verantwoordelijk voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.  

Beëindiging van de therapie 
Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; 
het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan de afronding.  

Aldus overeengekomen: 

Hendrik-Ido-Ambacht, datum: __________________________ 

Naam cliënt: _______________________________ 

Handtekening cliënt: _________________________ 

Handtekening therapeut: ______________________ 

Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst gaat u akkoord met de in deze 

overeenkomst genoemde voorwaarden. 


