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Verplichte BEHANDELOVEREENKOMST    VOOR TOEPASSING VAN KINDER- EN JEUGDTHERAPIE 

IN HET KADER VAN DE WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST (WGBO) EN DE WET OP 

DE  ALGEMENE VERORDENING PERSOONGEGEVENS (AVG)  WET.  

Dit is een verplicht formulier dat vooraf aan de intake dient ingevuld te worden  voor kinderen van 1 tot 16 jaar. 

Er is toestemming en een handtekening van beide ouders  nodig alvorens de behandeling start. Wanneer een 

kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook toestemming van het kind nodig.  Boven de 16 jaar  is geen 

toestemming van ouders nodig voor de behandeling.  Het is wel nodig dat de betalende ouder ook een 

handtekening zet. Alles in tweevoud. 1 exemplaar voor het dossier en een exemplaar voor u zelf.  

De therapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de 

rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt 

gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. De sessies van mij als  

Psychoanalytisch hypnotherapeut zijn ongeveer  60 min.  

U mag mij per mail  gratis berichten maar ik mag niet terug berichten i.v.m. privacywetgeving.  Telefonisch 

contact tussendoor is altijd mogelijk.  

Indien nodig en alleen na overleg en met toestemming van het kind en de ouders of verzorgers kan in het 

belang van de behandeling, informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. En indien nodig 

verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Ook dit gebeurt alleen na overleg met toestemming 

van de cliënt of ouders/verzorgers.  

U geeft met het zetten van uw handtekening ook toestemming voor verwerken van persoonsgegevens en 

voor slaglegging in een cliënten-dossier. Deze bewaar ik achter slot en grendel. Ik heb beroepsgeheim.  

Doeleinde hiervan is: verplicht door de wet AVG en WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomsten)  

1 Ik ben bij wet verplicht een dossier bij te houden over de vooruitgang.    2 Ik ben bij wet verplicht dit 15 jaar te 

bewaren. 3 Ik ben gebonden als complementaire therapeut aan beroepsgeheim zowel medisch als 

psychosociaal. 4 doorbreken van zwijgplicht: Voor minderjarige telt dat het gezag toekomt aan de wilsbekwame 

tussen de 12 en 16 jarige. Ouders blijven wel recht van meebeslissen houden op de vorm. En recht op inzage als 

gekoppeld aan meebeslissen in de behandeling. Een uitzondering is als therapeut van mening is dat het indruist 

tegen het belang van de patiënt/ cliënt. 12 jaar en ouder mogen zelf beslissen en toestemming verlenen van 

doorbreken van deze  zwijgplicht.  

Ik ben zzp-er en ben de enige die toegang heeft tot deze dossiers en heb vanuit de beroepscode 

beroepsgeheim.  Ik bespreek wel eens casussen  met collega’s  maar nooit met naam , dus altijd 

anoniem en onherkenbaar op mijn site vraag ik om naam en email in te vullen met als enige doel 

uw vragen over eventuele afspraken te kunnen beantwoorden.  De accountant heeft ook 

geheimhoudingsplicht en ervoor getekend. (dit is de enige die uw naam tegen zou kunnen komen).   

Laten inzien en kennis van gegeven aan mijn cliënten. 
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Naam kind: 

Naam : ………………………………………………   jongen   meisje   

Adres : …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats : ……………………………………………… 

Geboortedatum : ……………………………………………… 

1. U bent als ouder(s) bekend met de werkwijze van Monique van der Klooster en geeft 

toestemming voor het verlenen van therapie aan hun zoon/dochter.   

Ja  Nee  

2. U verstrekt als ouder(s) aan de therapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, 

zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars van het 

aangemelde kind.  

Ja  Nee  

 

3. U gaat als ouder(s) akkoord met de tariefstelling van € 78 euro per sessie van deze 

Psychoanalytisch hypnotherapie  akkoord.  Contant te voldoen aub. Of ter plekke overmaken met 

gsm. Is ook mogelijk.  

4.  Afspraken graag 24 uur van te voren afzeggen, ik ben er niet te streng mee behalve als dit 

herhaaldelijk gebeurt. 

5. De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide 

ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie.  

In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor 

dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar 

toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee 

akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of 

anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet 

verantwoordelijk voor worden gehouden.                                                                                                                                                   
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Naam ouder of wettelijke verzorger 1: ................................................................................................   

 

Voorletters:  .....................................................................................................   

 

Geslacht:  man  vrouw 

Geboortedatum:  .............. / ............ / ............. geboren te:  ...................................  

Burgerlijke staat:  .............................................  beroep:  .........................................  

Adres:  .....................................................................................................  

Postcode en woonplaats:  .....................................................................................................  

Telefoon: thuis:  ..................................... mobiel ……………………………………… 

E- mailadres:                                    ............................ …………………………… 

Heeft u het ouderlijk gezag?           Ja  Nee  

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

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

 

Handtekening gezaghebbende ouder 1                  Handtekening kindertherapeut 

 

Naam Therapeut:  Monique van der Klooster  handtekening ........................................................  

 

lid van de beroepsverenigingen de:  NBVH 02009, RBCZ 403176R en mijn AGB-code 90028062.  
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Naam ouder of wettelijke verzorger 2 : ...............................................................................................   

Voorletters:  .....................................................................................................   

 

Geslacht:  man  vrouw 

Geboortedatum:  .............. / ............ / ............. geboren te:  ...................................  

Burgerlijke staat:  .............................................  beroep:  .........................................  

Adres:  .....................................................................................................  

Postcode en woonplaats:  .....................................................................................................  

Telefoon: thuis:  ..................................... mobiel ……………………………………… 

E- mailadres:                                    ............................ …………………………… 

Heeft u het ouderlijk gezag?           Ja  Nee  

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

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

 

Handtekening gezaghebbende wettelijke verzorger of ouder  2 .................................................... 

                

Handtekening  therapeut van het kind.  

Naam Therapeut:  Monique van der Klooster  handtekening ........................................................  

lid van de beroepsverenigingen de:  NBVH 02009, RBCZ 403176R en mijn AGB-code 90028062.  
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