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CONTRACT INDIVIDUELE PSYCHOSOCIALE THERAPIE
• In de intake zullen we vast stellen waar je mee aan het werk wil.
• We werken na de intake eerst 5 sessies, in de regelmaat van +/- 2 weken. (dit
is tijdens de intake nader in te vullen) Aan het eind van dit aantal sessies

evalueren we welke doelen er gehaald zijn en aan welke doelen we eventueel
verder willen werken.
• Een sessie bestaat gewoonlijk uit 60 minuten. En vindt plaats aan de Anton
Hölzelsingel 6 in Amsterdam

• De gesprekken en het ingebrachte materiaal zijn vertrouwelijk en worden
zonder toestemming niet gedeeld met derden.
‘Ik, bovengenoemde, geef Mariët Griffioen wel/geen* toestemming, om indien
nodig, informatie uit te wisselen met de huisarts:
o Naam, adres en telefoonnummer huisarts:
• 'Ik, bovengenoemde, geef Mariët Griffioen toestemming om in het kader van
lichaamsgerichte methoden me niet-seksueel gericht aan te raken.'
• Er kan eventueel n.a.v. een sessie Thuiswerk worden gegeven aan de hand
van opdrachten en/of te lezen literatuur. De uitkomst daarvan kan eventueel
in de sessies besproken worden.
• Kosten voor een sessie bedraagt € 65,- incl. BTW. Gewoonlijk wordt er per
maand gedeclareerd.
• Tarieven kunnen elk jaar per 1 januari worden aangepast.
• Wanneer een sessie binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt
geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
• Ik, cliënt, geïnformeerd over de mogelijkheid om eventuele klachten te
melden bij een klachtenfunctionaris van de NFG. Mocht de afhandeling hiervan
niet naar tevredenheid zijn, dan kan ik gebruik maken van de
geschillencommissie zorggeschil. www.zorggeschil.nl
• T.a.v. beëindiging van de therapie. De opzeg termijn is minimaal voor de
laatste 2 sessies, zodat er ook in contact afscheid genomen kan worden. De
laatste sessie staat dan in het teken van afscheid nemen.
Gelezen en voor akkoord getekend:
Handtekening bovengenoemde:

Handtekening Mariët Griffioenvan Herwijnen:

Datum:

Contract ingevuld en ondertekend sturen naar: info@vievol.nl of
naar Anton Hölzelsingel 6, 1069PN Amsterdam

