
Praktijkvoorwaarden gezinstherapie en de behandeling van minderjarigen  
  
  
§ Bij de intake zijn we verplicht je identiteit vast te stellen met behulp van een 
geldig legitimatiebewijs.  
§ Individuele gesprekken duren maximaal 45 minuten. Voor gesprekken met 
meerdere deelnemers, kan hier, in overleg, van worden afgeweken.   
§ Psychologenpraktijk De Binnenplaats heeft geen contracten afgesloten met 
gemeente Tilburg. Dit houdt in dat gezinstherapie en behandeling van 
minderjarigen niet voor vergoeding in aanmerking komt. In sommige gevallen kan er 
een deel van de behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. 
Hierover kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.   
§ De kosten voor de gesprekken worden, na het einde van de maand, via een 
digitale of papieren factuur bij je in rekening gebracht.   
§ Mailcontact, telefonisch contact en 
rapportages kunnen in rekening worden gebracht.    
§ Wanneer je je gesprek minder dan 24 uur van tevoren afzegt, kunnen hieraan 
kosten worden verbonden (€45,00).  Afzeggen is mogelijk via e-mail of via een 
voicemailbericht.  Hiervoor kun je het algemene nummer gebruiken: 013-2112816.    
§ Als er een gezamenlijk gesprek gepland is en één van de deelnemers niet 
aanwezig is, kan dit reden zijn om de afspraak te verzetten en de kosten in rekening 
te brengen.   
§ Als je kind tussen de 16-18 jaar oud is, mag het zelf bepalen 
of ouders/verzorgers bij de behandeling betrokken worden. Wij zullen dit stimuleren, 
maar de wens van je kind is leidend.   
§ Als je kind 16 jaar of jonger is er schriftelijke toestemming van beide 
ouders/verzorgers nodig om te mogen starten met de behandeling.    
§ Ouders/verzorgers van kinderen onder de 16 jaar hebben het recht op 
informatie.  Dat betekent dat zij op de hoogte gehouden mogen worden van de 
inhoud van de behandeling. Dit kan betekenen dat wat er besproken wordt tussen 
kind en behandelaar mogelijk ook met ouders/verzorgers besproken wordt.   
§ Aan gescheiden ouders/verzorgers willen wij melden dat alles wat er 
tussen de behandelaar en een van de ouders gecommuniceerd wordt, ook naar de 
andere ouder gecommuniceerd wordt.    
§ We werken volgens de beroepscode van psychologen. Dit houdt onder andere 
in dat we geheimhoudingsplicht hebben. Wil je meer weten over onze beroepscode 
kun je kijken op de site van onze beroepsvereniging het NIP (www.psynip.nl).   
  
 


