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Behandeling, overeenstemming over de behandelopzet en verslaggeving
De cliënt* meldt zich aan voor behandeling door middel van het aanmeldingsformulier zoals
op de site www.annemarielimpers.nl te vinden is (downloaden en uploaden).
Intake en behandeling vindt plaats na het maken van een afspraak.
De behandeling vindt plaats op het praktijkadres van de behandelaar, tenzij anders is
overeengekomen.
De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders afgesproken.
De behandelaar houdt een dossier bij van de behandeling.
Tijdens het intakegesprek wordt mondelinge overeenstemming bereikt over de hulpvraag en
de behandeldoelen van de cliënt.
Na het afsluiten van de behandeling wordt een schriftelijk verslag verstrekt aan de verwijzer.
De behandelaar dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het consult bekort met de betreffende
hoeveelheid tijd.

Toestemming en recht op informatie
De cliënt stemt in met de behandeling door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier.
De zorgverlener heeft het recht relevante informatie op te vragen bij- en te verstrekken aan de
instanties die door de cliënt op het aanmeldingsformulier zijn aangekruist.
Het verstrekken van informatie aan andere derden dan bij 2.b. beschreven gebeurt uitsluitend
met toestemming van de cliënt.
Als ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid om elkaar te informeren en voor het
verlenen van toestemming bij de ouders zelf. (Zie ook “richtlijnen bij scheiding” op mijn site).
Indien de ouders gescheiden zijn dienen beide ouders toestemming te verlenen voor de
behandeling. Dit doen ouders door allebei het “toestemmingsformulier gescheiden ouders” te
ondertekenen en via de site te sturen voordat er informatie-uitwisseling plaats mag vinden
door de zorgverlener.
Bij kinderen tot 12 jaar gaan ouders volgens de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandel
Overeenkomst) de overeenkomst met de behandelaar aan en geven zij toestemming voor
behandeling. Het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij het nemen van beslissingen
over de behandeling.
Kinderen van twaalf tot zestien jaar hebben volgens de WGBO bij behandelingen een
belangrijke eigen stem. Behalve ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor
behandeling. Ouders en kind hebben recht op informatie.

h.

Kinderen van zestien jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met
volwassenen. In zaken die te maken hebben met hun gezondheid worden ze dus niet meer
als minderjarig beschouwd, ook al zijn ze nog geen 18 jaar. De jongeren kunnen zelfstandig
beslissen of zij voor een behandeling toestemming geven. Er is geen toestemming van ouders
nodig. Kinderen van zestien jaar en ouder hebben recht op informatie. De ouders worden
alleen geïnformeerd met toestemming van hun kind.
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Vergoeding
Limpers pedagogisch advies valt onder de Generalistische Basis GGZ.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, waar de
Generalistische Basis GGZ aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar deel van uitmaakt.
De cliënt heeft alleen recht op vergoeding van de behandeling door de gemeente als de client
een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts (GGD) of gemeente (regisseur) heeft
en voor de behandeling een indicatie is afgegeven door de gemeente waar het kind woont.
De huisarts/kinderarts/jeugdarts verwijst als er een vermoeden is van DSM-IV problematiek is.
In de verwijzing wordt aangegeven om welke problematiek het gaat.
De verwijzing moet zijn afgegeven voordat de behandeling kan starten.
Om voor vergoeding van kosten in aanmerking te komen worden de gegevens van de cliënt
doorgegeven aan de gemeente waarin het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.
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Behandeling/begeleiding
In overleg met de cliënt wordt tijdens het intakegesprek besproken welk behandeltraject wordt
ingezet.
De behandeling kan bestaan uit gesprekken, systemisch werk (opstellingen), symbooldrama,
cognitieve gedragstherapeutische technieken, EMDR, e-mailconsulten, telefonische consulten
en e-health. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van de cliënt valt
hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging).
Als in de intake fase vast komt te staan dat er geen sprake is van een stoornis zoals de
verwijzer die heeft vermoed, dan wordt de behandeling afgesloten en wordt de cliënt
terugverwezen naar de verwijzer.
Als tijdens de intake of behandeling blijkt dat de problematiek te zwaar is voor de
generalistische basis GGZ, wordt de client terugverwezen naar de verwijzer met de vraag om
verwijzing naar specialistische GGZ.
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Privacy
De behandelaar is verplicht om bij de gemeente melding te doen van start en beëindiging van
de behandeling.
De behandelaar is verplicht registratiegegevens over de verleende zorg aan te leveren bij de
gemeente en/of het DIS, het landelijk DBC-informatiesysteem waar alle basisgegevens van
zorgverleners worden verzameld (zie www.dbcinformatiesysteem.nl). Tot de aan te leveren
gegevens behoren onder andere personalia van de cliënt en details over de geleverde
behandeling en de betrokken behandelaren. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat
aangeven door het invullen en ondertekenen van een privacyverklaring. Als u een
privacyverklaring hebt getekend, mogen er geen gegevens aan DIS aangeleverd worden.

6.

Niet vergoede zorg of zelf betalen
Het is mogelijk om als ouders zelf te betalen voor de behandeling van uw kind. Als u hiervoor
kiest kunnen met de cliënt afspraken gemaakt worden over rechtstreekse facturering naar de
cliënt. Daarvoor geldt het standaardtarief van de NZA (zie www.nza.nl).
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Niet nagekomen afspraken
Afspraken (gereserveerde tijd) die niet tenminste 24 uur van tevoren telefonisch worden
afgezegd en niet nagekomen afspraken, kunnen niet bij de gemeente worden gedeclareerd en
worden daarom volledig bij u in rekening gebracht.
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Overig
De behandelaar is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het
tuchtrecht van de wet BIG.
De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het consult beëindigen.

c.

De behandelaar heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht de
cliënt en, indien van toepassing, de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.

d.

De behandelaar heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen
indien de cliënt zich misdraagt en bijvoorbeeld de behandelaar bedreigt, gewelddadig is of
onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert.

e.

Klachten met betrekking tot de behandeling worden bij voorkeur met de behandelaar zelf
besproken. Zonodig kan de cliënt echter ook gebruik maken van de klachtenregeling van het
NIP.

8.

Betalingsvoorwaarden en tarieven niet vergoede zorg
Bij rechtstreekse facturering aan de client geldt een betalingstermijn van 2 weken.

* Waar over ‘cliënt’ wordt gesproken wordt altijd bedoeld: de cliënt of bij minderjarigheid diens
wettelijke vertegenwoordigers.

