
1 
 

 

 

Behandelovereenkomst 

 

Naam cliënt: ............................................................................................................................... 

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

Telefoonnummer(s) waar ik je kan bereiken:............................................................................. 

Geboortedatum:......................................................................................................................... 

Naam en praktijkadres van je huisarts: ...................................................................................... 

Eventuele medicatie die je gebruikt: 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

Verzekeringsnummer*............................................................................................................... 

 *invullen als je vergoeding wenst van je zorgverzekering via 'alternatieve zorg' 
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Startdatum: .................................... 

 

1. Dit contract is opgemaakt tussen Saskia Ebus en ............................................................. 

met als doel een heldere overeenkomst vast te stellen ten aanzien van onze werkrelatie. 

Neem de tijd dit contract te lezen voordat je het ondertekent. Eventuele vragen kunnen we 

tevoren samen bespreken.  

2. Ik geef core process psychotherapie en ben voor mijn uitoefening daarvan in Nederland als 

psychosociaal therapeut geregistreerd bij het NVPA (Nederlandse beroepsvereniging voor 

gespecialiseerde psychosociale therapeuten- zie folder en website https://nvpa.org). 

Daarnaast ben ik aangesloten bij het RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire 

zorg).   

In Nederland ben ik geen reguliere (BIG-geregistreerde) psychotherapeut binnen de 

geestelijke gezondheidszorg.  

Tevens ben ik in het Verenigd Koninkrijk aangesloten bij het Karuna opleidings-instituut in 

Devon (www.karuna-institute.co.uk).  Na het behalen van het master diploma 'mindfulness 

based psychotherapeutic practice'  sta ik daar geregistreerd als therapeut in opleiding tot 

core process psychotherapeut, teneinde in de toekomst aan te kunnen sluiten bij de Engelse 

beroepsvereniging voor psychotherapie UKCP (United Kingdom Council for psychotherapy). 

Core process therapie is een ervaringsgerichte en op mindfulness gebaseerde vorm van 

psychotherapie, waarbij de therapeut er naar streeft je een relatie te bieden waarbinnen je 

je geaccepteerd kunt voelen en die je in staat stelt je levenssituatie tegemoet te treden. 

3. Ik werk onder voortdurende supervisie volgens professionele en ethische standaarden. Dit 

betekent dat ik over mijn werk spreek met mijn supervisor (een core process 

psychotherapeut en supervisor geregistreerd binnen de UKCP). Hierbij worden jouw 

identiteitsgegevens geheim gehouden (zie ook de privacy verklaring) 

4. Ik ben gebonden aan de ethische codes van het NVPA alsmede van het Karuna Institute dat 

deel uitmaakt van het UKCP. Alle sessies die ik aanbied zijn in lijn met deze ethische codes.  

5. We streven naar een wekelijkse sessie, zo mogelijk op zelfde tijd en dag:  

........................        -          uur.   
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Als dag of tijdstip moeten veranderen, bespreken we dit tijdens een voorafgaande sessie 

(indien mogelijk).  

De sessies zijn in mijn therapie praktijk.  On-line sessies zijn alleen bij uitzondering en in 

overleg mogelijk.   

Je kunt 10 minuten tevoren aanbellen en er is dan een kleine ruimte waar je van het toilet 

gebruik kunt maken en eventueel wat thee kunt nemen.  Ook na elke sessie is het mogelijk 

daar nog ca. 15 minuten te verblijven.  

6. Het bedrag dat we hebben afgesproken voor onze sessies is € ,-. We hebben de volgende 

vorm van betaling afgesproken:……………………………………………………………. 

7. Na ons kennismakingsgesprek heb je toegestemd met een vervolg van zes sessies. In de 

zesde sessie zal een evaluatie plaatsvinden. Wanneer we na deze zes sessies besluiten dat we 

met elkaar verder gaan werken, dan zullen we van tijd tot tijd een evaluatie inplannen in 

nader overleg. Gedurende zo’n evaluatie spreken we over hoe het gaat en over jouw visie op 

ons gezamenlijke werk.  

8. We hebben afgesproken ons te richten op de volgende onderwerpen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Deze kunnen natuurlijk herzien worden. 

 

9. Wij zullen ons beide houden aan de afspraak van wekelijkse sessies. Wanneer je niet kunt 

komen is het belangrijk mij zo tijdig mogelijk te laten weten. Ik wil je vragen mij dan altijd zo 

spoedig mogelijk te berichten via SMS en (indien mogelijk) voor de zekerheid tegelijkertijd 

een What's App bericht.  Ook wanneer je het tijdstip van de sessie wilt veranderen is het 

belangrijk daarover zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Kosteloos afzeggen kan tot 24 

uur voor aanvang van de sessie. Zeg je binnen 24 uur af, dan wordt het bedrag voor de sessie 

wel in rekening gebracht.  Dit is onafhankelijk van de reden waarvoor je afzegt. 

Ik zal jou altijd zo tijdig mogelijk informeren wanneer ik zelf moet afzeggen, of het tijdstip 

moet veranderen.  
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10. Kom alsjeblieft altijd op tijd, want ik moet de sessie altijd op de vaste tijd beëindigen, ook als 

je te laat komt.  

11. Wanneer je op vakantie gaat of om andere reden een periode afwezig zal zijn, dan moeten 

we dit tijdig en liefst tijdens een sessie bespreken, omdat een dergelijke periode impact heeft 

op ons werk.  

12. Wanneer ik zelf vakantie neem, of wanneer ik om wat voor reden dan ook niet met je kan 

werken, informeer ik je hierover altijd zo tijdig mogelijk. Mocht ik je een langere tijd niet 

kunnen zien, dan zorg ik voor de contactgegevens van therapeuten die je in die tijd mogelijk 

kunnen ondersteunen als je dat wilt. Ik heb geen vaste waarnemer.   

13. Alles wat tijdens onze sessies wordt besproken is strikt vertrouwelijk, volgens de richtlijnen 

voor psychotherapie. Dit stelt jou in staat je persoonlijke kwesties in vertrouwen te kunnen 

bespreken. Zeer soms kan hierop een uitzondering moeten worden gemaakt. Wanneer dit 

voor jou het geval zou zijn, zullen we hierover eerst samen spreken (zie ook de 

privacyverklaring). 

14. Wanneer je mij iets vertelt waaruit een direct risico blijkt voor beschadiging of misbruik van 

anderen, dan kan het zijn dat ik dit zal rapporteren aan de relevante autoriteiten (Veilig 

Thuis). Dit zal ik eerst met je bespreken.  

15. Het kan voorkomen dat ik contact wil opnemen met je huisarts of andere zorgverleners als jij 

in gevaar bent, of wanneer er in mijn zorg voor jou kwesties zijn waarbij het behulpzaam zou 

zijn voor mij om ze met hen te bespreken. Ik zal hierover dan eerst met jou spreken.  

16. Vertrouwelijkheid betekent dat ik niet betrokken kan zijn in enige vorm van sociaal of zakelijk 

contact met jou buiten onze sessies om. Op deze manier kan de unieke en speciale kwaliteit 

van onze therapeutische relatie gewaarborgd blijven. Wanneer we elkaar mogelijk toch in 

een andere situatie kunnen treffen of hebben getroffen, dan zullen we dit tijdens een sessie 

bespreken. 

17. We zullen niet in gesprek gaan via enige media buiten onze sessies om, behalve om 

afspraken te verzetten. Als je in moeilijkheden bent, of urgentie voelt, dan zullen we 

bespreken welke vorm van ondersteuning je daarvoor nodig hebt. Je kunt dan berichten voor 

mij achterlaten via SMS met indien mogelijk als back-up tevens een What’s App bericht. Voor 

ondersteunende contacten tussendoor  (persoonlijk, beeldbellen of telefonisch) reken ik 

hetzelfde tarief als voor de wekelijkse sessies. 
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18. De therapeutische relatie is bedoeld om jou de gelegenheid te bieden te worden gezien, 

gehoord en geantwoord. Toch is het mogelijk dat je soms moeilijkheden ervaart over ons 

werk samen of jegens mij. Als dit gebeurt is het heel belangrijk dat samenwerken rond deze 

gevoelens, zodat we ze kunnen begrijpen en er effectief mee kunnen werken. Mocht je 

moeilijkheden ervaren ten aanzien van ons werk samen, vertel dit mij dan alsjeblieft. Als je je 

hiertoe niet in staat voelt, is er een mogelijkheid de klacht te bespreken via de 

klachtenregeling van het NVPA die op de website van het NVPA te vinden is.  

19. Om reden van efficiëntie maak ik aantekeningen van onze contacten na de sessie. Voor meer 

informatie over dossiervoering zie de privacyverklaring. 

20. Wanneer jij en ik vinden dat het tijd is om onze therapie te beëindigen, dan zullen we dit 

samen bespreken en toewerken naar een geplande einddatum. 

21. Houd mij s.v.p. op de hoogte van medicijnen die je krijgt voorgeschreven alsmede van 

andere therapievormen die je volgt. Deze kunnen ons werk mogelijk beïnvloeden.  

 

Datum: 

Naam en handtekening cliënt                Naam en handtekening therapeut 

 

 


