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Algemene voorwaarden  
 

 

 

 

 

Cliënt gaat akkoord met de volgende algemene voorwaarden:  

 

• Inzake uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing.  

• U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Psychologenpraktijk Graus. Deze zijn te vinden op onze 

website www.praktijk-graus.nl 

• Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd . Wanneer dit niet gebeurt, wordt 

een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht. 

• In geval van geen contract met uw zorgverzekeraar gaat u akkoord met betaling van de diagnostiek en of 

behandeling en draagt u zelf zorg voor betaling.  

• In geval van start behandeling, dient het behandelplan regelmatig, doch in elk geval jaarlijks te worden 

geëvalueerd.  

• Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt uw behandelaar na de intakefase bij de start van de behandeling een 

bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de 

huisarts opnieuw geïnformeerd. De behandelaar laat brieven die naar de huisarts gaan aan u lezen en met uw 

gerichte toestemming wordt deze brief verzonden.  

• Alle brieven met uw gegevens worden uitsluitend met uw goedkeuring en nadat u dit gelezen te heeft, verzonden.  

• In geval van ROM wordt u gevraagd om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen 

om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u 

besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders 

en wetenschappelijk onderzoek.  

• De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke 

toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts af 

Arbodienst.  

• De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in 

gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw 

behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.  

• In het kader van visitatie van deze praktijk en kwaliteitseisen controle wordt uw dossier onderzocht door de 

collega’s en visiteurs van de beroepsgroep LVVP. Hierbij geeft u toestemming. Collega’s en de visiteurs van de 

LVVP hebben eveneens geheimhoudingsplicht.   

• U bent verwezen naar informatie over klachtrecht en informatie over het indienen van een klacht. U heeft deze 

informatie begrepen.  

• U ontvangt twee privacy verklaringen: privacyverklaring DIS en privacyverklaring ROM.  U heeft de keuze deze 

verklaringen te ondertekenen. U heeft deze informatie begrepen.  

• Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de website www.praktijk-graus.nl 

 

 

 

 

 

Cliënt is akkoord met de algemene voorwaarden 

 

Cliënt …………………….  Regie Behandelaar Mevr. Drs. Geneviève M.H.  Graus  

Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut 

BIG 59049073925/BIG 79049073916 

 

Datum: ……………………  Datum: ………………………………. 

 

Plaats: Kesteren    Plaats: Kesteren 
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