Behandelovereenkomst IAMNess
Deze overeenkomst dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als therapeut
te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de
therapeut in het dossier van de cliënt op te bergen.
WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van
de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is
onder meer geregeld:
● recht op informatie;
● toestemmingsvereiste voor een behandeling;
● de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
● recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
● geheimhouding van cliëntgegevens.
Wkkgz
De therapeut, aangesloten bij de VBAG, is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is
vastgelegd dat therapeut een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten
bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil). Meer
informatie hierover is te lezen op:
- https://vbag.nl/consumenten/klachten-en-geschillen/
- https://iamness.nl/
Algemene betalingsvoorwaarden
I.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten
tussen de therapeut en de cliënt.
II.
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd
worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de
gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te
brengen.
III.
De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling,
dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
IV.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum
heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere
ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per
maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen.
V.
Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een
betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 30 dagen nog niet aan de
betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te
treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden
met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
VI.
Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd, tenzij de behandeling zich
hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de
betalingsverplichting heeft voldaan.
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VII.

Voor informatie over de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en de
privacyverklaring verwijzen we u naar onze website www.iamness.nl

Privacy

(*Doorstrepen wat NIET van toepassing is)

De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de
behandelovereenkomst en cliëntendossier en geeft hier
wel / niet* toestemming voor.
De cliënt geeft wel / niet* toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken
voor toesturen, via e-mailadres dat door de client is opgegeven, van informatie over
therapievormen zoals EMDR, theorie in kader van psycho-educatie en/ of training, informatie
over aanbiedingen van praktijk IAMNess.
De cliënt geeft wel / niet* toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. de
behandeling.
Informatie
De cliënt stelt het wel / niet* op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts,
specialist of collega, hulpverlener, wordt ingewonnen en geeft hier wel / geen* toestemming
voor.
Verslag
De cliënt stelt het wel / niet * op prijs dat gedurende de behandeling of
achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en / of collega / verwijzer. De cliënt geeft hier
wel / geen* toestemming voor.
Bewaartermijn persoonsgegevens
20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen)
20 jaar na het laatste contactmoment vanaf het 18e levensjaar (Minderjarigen)
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
● Uw naam, adres en woonplaats
● Uw geboortedatum
● De datum van de behandeling
● Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Psychodynamische Therapie
● De kosten van het consult
● Vermelding van het VBAG-licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving
Afspraken behandelingen/ consulten
Vooraf wordt u geïnformeerd over de kosten per sessie. De therapie is opgebouwd uit een
aantal sessies, waaraan telkens vooraf een kort gesprek plaatsvindt. Na de sessies wordt
steeds in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen. Een sessie
duurt 1,5 uur en wordt verlengd indien dat nodig is voor het resultaat van de sessie met
wederzijds goedkeuren. Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats. Gemaakte
afspraken kunnen tot 48 uur voor de sessie kosteloos door u of uw vertegenwoordiger worden
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geannuleerd. Bij overschrijding van dit termijn, worden de kosten naar billijkheid in rekening
gebracht. Bij het vergeten van de afspraak wordt de gemiste sessie in rekening gebracht.
Betaling en kosten Psychodynamische Therapie
Een sessie bij IAMNess duurt 1,5 uur en kost € 120,00 per sessie.
De betaling van de behandeling kan direct na de behandeling contant worden voldaan of met
een betaling o.b.v. van de factuur en dient dan binnen 14 dagen betaald te worden. U
ontvangt een factuur via email, ook bij contante betaling. Individuele Psychodynamische
Therapie bij IAMNess is vrijgesteld van btw.
Vergoeding van de therapie
Psychodynamische therapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van de
zorgverzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per type aanvullend pakket.
Kijk in de polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar welke vergoeding voor u van
toepassing is en of u al dan niet een verwijzing van een huisarts nodig hebt om voor
vergoeding in aanmerking te komen. Let op: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden
behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan IAMNess bij uw
zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd
in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen
Bescherming van het vakgebied
Cliënten passen therapeutische interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen
beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door
zichzelf gehanteerd en mogen alleen met toestemming van de behandelend therapeut aan
derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde
(audio)materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag alleen met
toestemming van IAMNess gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
Verhindering behandelaar
Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken
niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een
waarnemend therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het
geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren, dient hij dit schriftelijk aan de behandelaar
kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per datum van ontvangst van dit schrijven
aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de
sessies in rekening gebracht die reeds hebben plaatsgevonden (indien deze nog niet zijn
gefactureerd).
Intakeformulier
Voordat het behandeltraject van start gaat dient tijdens het intakegesprek eerst het
intakeformulier van IAMNess ingevuld te worden. Dit om te bepalen of Psychodynamische
Therapie een passende behandelvorm is voor de cliënt. Tevens is dit nodig om een effectief
behandelplan op te kunnen stellen.
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Tot slot
Een belangrijk onderdeel van de trajecten van IAMNess is psycho-educatie/ training waarbij
de cliënt wordt aangereikt hoe vanuit zijn/ haar gezonde deel (i.p.v. uit overleefmodus) te
werken aan herstel, persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit is een belangrijke voorwaarde voor
een optimaal resultaat van de therapie.
Het aantal sessies van een traject is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en het verloop
van zijn/ haar herstelproces. Autonomie van de cliënt staat voorop bij IAMNess. Daarmee is
de cliënt de regiehouder van zijn/ haar herstel- of ontwikkelproces. Het aantal sessies wordt
dan ook altijd bepaald in afstemming met de cliënt. Aan de hand van het behandelplan wordt
van tevoren een schatting gemaakt hoeveel sessies er nodig zijn voor het gewenste resultaat.
Deze behandelovereenkomst gaat in op datum van ondertekening en eindigt wanneer de
laatste sessie van het behandeltraject (en betaling) heeft plaatsgevonden en hiermee het
traject is afgerond.

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Psychodynamisch Therapeut:

Naam cliënt:

Handtekening:

Handtekening:

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, relevant voor dit
behandeltraject, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van
de cliënt.
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