
 

 
 
 
 
Behandelovereenkomst Praktijk voor Psychomotorische 
therapie. 
 

1. Persoons gegevens 

 
Voorletters: 
 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Geboortedatum: 
 
Adres: 
 
 
Telefoonnummer(s): 
 
 
Naam en telefoon nummer in geval van nood:  
 
 
 
Alleenstaand, relatie, gehuwd, samenwonend? 
 
 
 
Indien van toepassing: heeft u kinderen? Zo ja hoeveel, jongen/meisje, namen, 
leeftijden.  
 
 
 
Polis nummer en naam zorgverzekering:  
 
 
 
Indien van toepassing correspondentie gegevens voor de factuur: 
 
 



 

 
 

2. Praktijk voorwaarden  

U heeft zich aangemeld bij de Praktijk voor Psychomotorische therapie. Met het 
ondertekenen van deze behandelovereenkomst conformeert u zich aan de 
algemene voorwaarden van de praktijk.  

Beroepsprofessionaliteit 
 

• De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychomotorische therapie, lidmaatschapsnummer 2716. Deze vereniging is 
aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 
Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op 
www.nvpmt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl. Tevens is de therapeut als 
geregistreerd lid opgenomen in het SRVB register. 

• De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de 
beroepscode van de FVB.  

• In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de 
therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat 
niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure. Zie 
voor meer informatie de website van de praktijk, www.praktijkpmt.nl 

Identificatieplicht 
 
Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een wettelijke identificatieplicht in de zorg. 
De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Het betekent dat de 
therapeut van de betrokkene een kopie van een paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart moet opslaan in de administratie. Deze dient u met de 
ondertekende behandelovereenkomst te retouneren via de beveiligde mail 
Clientlogin. Bij aanmelding ontvangt u hiervoor de link.  
 
Dossiervorming 
 
In het kader van de behandeling zal een dossier worden geopend en bijgehouden. 
Dit dossier is elektronisch en voldoet aan alle veiligheidseisen die aan een EPD 
gesteld worden. U heeft recht op inzage in het dossier en indien u inzage in het 
dossier wilt, dient u dit aan de therapeut kenbaar te maken en zal daarvoor een 
afspraak gemaakt worden.  
 
Behandeling 
 

• In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd. 



 

• Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. 
Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de 
gestelde doelen te bereiken. 

• De sessies duren 50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, 
zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.  

• Er vindt regelmatig een overleg cq evaluatie plaats waarin de therapeut 
zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen 
de therapie. 

• Na afsluiting van de behandeling zal u gevraagd worden mee te doen aan 
het tevredenheidsonderzoek van de FVB door een (korte) vragenlijst in te 
vullen via een link die u gemaild zal krijgen. 

• De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en 
vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw 
toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere 
hulpverleners/betrokkenen.  

• Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. 
De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd 
verplaatst.  

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, 
of wordt de therapie stopgezet.  

Vergoeding en betalingsvoorwaarden 
 

• De tarieven zijn met ingang van 1 januari 2023 als volgt vastgesteld: 
Kennismaking 30 minuten: kosteloos 
Intake 60 minuten:   €85,- 
Sessie 50 minuten:   €78,- 
Behandelplan:   €55,- 
Telefonisch consult 15 minuten: €20,- 

• De praktijk voor Psychomotorische therapie is vrijgesteld van de BTW 
plicht. Het BTW ID nummer is NL002149585B70 en is tevens terug te vinden 
op de factuur.  

• U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. 
Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie en is aangesloten 
bij de FVB. Tevens opgenomen als geregistreerd lid in het register van de 
SRVB. 

• Aan het begin van de nieuwe maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze 
kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw 
ziektekostenverzekering. 

• Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige 
betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening 
worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau 
worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden 
doorberekend.  

• De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. 



 

Annulering van de therapie 
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om 
andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van 
tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75 % van de kosten in 
rekening gebracht. 
 
Privacyverklaring 
 

• Persoonsgegevens die verwerkt worden 
De Praktijk voor Psychomotorische therapie verwerkt persoonsgegevens over u 
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voor- en 
achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-
mailadres, naam zorgverzekeraar en polis nummer. De praktijk voor 
Psychomotorische therapie verwerkt daarnaast specifieke gegevens die nodig 
zijn voor 
uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals 
gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik 
om uw toestemming door middel van het ondertekenen van deze 
behandelovereenkomst. De praktijk voor Psychomotorische therapie verwerkt uw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of mailen als dit 
nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en het afhandelen van uw 
betaling. 
 

• Bewaartermijn 
De praktijk voor Psychomotorische therapie zal uw persoonsgegevens niet langer 
bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. De wettelijk vastgelegde termijn hiervoor is 20 jaar.  
 

• Delen met anderen 
Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder uw toestemming en deze 
zullen alleen verstrekt worden als dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. De praktijk voor psychomotorische therapie 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
  

• Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoons en dossier gegevens in te zien, te corrigeren of 
te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar hoeksema@praktijkpmt.nl De praktijk voor psychomotorische therapie zal 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 

• Beveiliging 



 

De praktijk voor Psychomotorische therapie neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
hoeksema@praktijkpmt.nl 
 

• Communicatie 
App contact mag uitsluitend gebruikt worden voor het maken van afspraken. Alle 
behandelinhoudelijke informatie dient via de beveilige mail Client login plaats te 
vinden. Bij aanmelding ontvangt u hiervoor de betreffende link. 
 
Handtekening voor akkoord behandelovereenkomst Praktijk voor 
Psychomotorische therapie 

 
Datum: 
 
Naam: 

 
Handtekening 
 


