
Huisregels Praktijk Zicht-Baar 

-de duur van een gesprek is standaard 45 minuten 

-Coaching wordt per gesprek betaald. U kunt op deze praktijk niet pinnen!  

-een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren afgebeld te worden. Indien dit niet binnen dit 

tijdsbestek is of als het gesprek helemaal niet afgezegd is, wordt het volledige consulttarief in 

rekening gebracht. Calamiteiten zijn hierop een uitzondering! 

-Indien u verlaat op uw afspraak komt, gaat dit af van de voor u gereserveerde tijd. 

-Ik zelf committeer mij met het feit dat ik op tijd met de therapiegesprekken een aanvang maak. 

-Ik dien mij te houden aan de beroepscode van het NIP. Alles wat u bespreekt met uw therapeut is 

vertrouwelijk. Ik heb als behandelaar een zwijgplicht. 

-Deze praktijk kent een klachtenregeling.  

-Zowel u als cliënt, als de therapeut kunnen de therapie op elk gewenst moment beëindigen. In het 

kader van het afhechtingsproces adviseer ik de cliënt altijd een exit- en eventueel follow-up gesprek 

aan te gaan. 

-De praktijk heeft geen secretariaat. De beste manier om contact te leggen met mijn praktijk is via 

mijn mobiele praktijknummer. Bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag, via de huisartsenpost, de acute 

dienst van de RIAGGG bereiken. 

-Praktijk zicht-baar is niet in staat crisiszorg te leveren. Ten tijde van crisis neemt u altijd contact met 

uw huisarts en/of de huisartsenpost in de avonden en de nacht op, welke zo nodig, adequate 

spoedeisende zorg kan regelen. 

- Ik ben als behandelaar geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, 

verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk, met uw 

toestemming, opdracht toe is gegeven.  

-Voor alle gegevens  die u als cliënt met mij deelt, is de Privacy Policy van toepassing                         

(zie de Home pagina van deze website). Persoonsgegevens worden met uw toestemming beveiligd 

opgeslagen en alleen gebruikt om het elektronisch betalingsverkeer met de zorgverzekeraars te 

faciliteren en voor therapeutische doeleinden. Dit allemaal om mijn werkzaamheden conform de wet 

te kunnen uitvoeren. 
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