
            Praktijkvoorwaarden 
 
Beroepsprofessionaliteit 

o De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie. Deze 
vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie 
over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden www.vaktherapie.nl. 

o De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de 
FVB.  

o De vaktherapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om 
met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt 
aan andere hulpverleners/betrokkenen. 

o Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de 
behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGMO). 

o In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de vaktherapeut te bespreken 
en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de 
onafhankelijke klachtenprocedure van de FVB.  Deze is te vinden op www.fvb.vaktherapie.nl. 
Praktijk de Wende is conform bepalingen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) geregistreerd bij het NIBIG. 

 
Behandeling 

o In de beginfase van de behandeling wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling 
geformuleerd.  

o Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de behandeling.  Tussentijds 
worden uw doelen samen met u geëvalueerd. De behandeling wordt afgesloten met een 
eindevaluatie.  

o De individuele sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er 
een doorgaand proces kan ontstaan. 

o Op het moment dat de vaktherapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie 
wordt in overleg met u naar een andere datum/tijd verplaatst. 

o In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de 
therapie stopgezet.  

o U kunt op ieder gewenst moment de therapie/training beëindigen, ook zonder opgaaf van 
redenen. De reeds gemaakte afspraken dienen wel tijdig te worden afgezegd. 

o De vaktherapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht u (en indien van 
toepassing, de verwijzer) hiervan op de hoogte te brengen, met vermelding van 
beweegredenen voor de beëindiging. 

o Uw deelname aan bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen geschiedt op eigen risico. 
Lichamelijk letsel, psychische klachten of materiele schade kunnen niet verhaald worden op 
de vaktherapeut. 

o Bij deelname aan een groepstraining is iedere deelnemer gehouden aan geheimhouding van 
persoonlijke informatie over andere deelnemers. 
 

 
 
 



Kosten 
o De kosten per individuele therapiesessie bedragen € 75,- Voor een actueel overzicht van de 

tarieven, zie website www.praktijkdewende.nl. De tarieven worden jaarlijks aangepast in 
januari. 

o E-mail contact of telefonisch consulten ten behoeve van de behandeling worden eveneens in 
rekening gebracht, indien deze een therapeutische inhoud hebben. 

o U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Hierbij is het 
belangrijk om te weten dat de vaktherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychomotorische Therapie, aangesloten bij de FVB.  

o U bent aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling (deels) 
via de verzekeraar vergoed. De factuur kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten 
bij uw ziektekostenverzekering.  

o Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij de 
overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Administratiekosten 
kunnen in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau 
worden ingeschakeld en de behandeling worden stopgezet. Extra gemaakte kosten zullen 
aan u worden doorberekend. 

o De factuur wordt per e-mail naar u verzonden. 
 

Annulering van de therapie 
o Indien u door ziekte of andere reden uw gemaakte afspraak wilt annuleren, dient u dit 

minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Bij niet tijdige annulering wordt het reguliere 
tarief in rekening gebracht.  

o Indien u zonder bericht niet verschijnt op een afspraak, wordt het reguliere tarief in rekening 
gebracht middels een no-show factuur. Deze kosten kunt u niet bij uw verzekeraar 
declareren. 

 
 
 

Contactgegevens: 
Praktijk de Wende 

Wendy Mosselman 06- 12423176 
www.praktijkdewende.nl  
info@praktijkdewende.nl 

 
 

 
 

 
 


