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Toelichting  

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet 
versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en 
andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:  

•   Recht op informatie  

•   Toestemmingsvereiste voor een behandeling  

•   De plicht om een cliëntendossier aan te leggen  

•   Recht op inzage door de ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind in dit dossier  

•   Geheimhouding van cliëntgegevens  
 
Deze overeenkomst wordt vooraf aan de behandeling, door zowel de ouder(s) c.q. wettelijke 
verzorger(s) van het kind als de therapeut, ondertekend. Een exemplaar van deze overeenkomst wordt 
in het dossier van het kind opgeborgen, de andere is voor de ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het 
kind.  
 
Therapeuten aangesloten bij de Beroepsvereniging ‘De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische 
Kindertherapie’ (NVPMKT), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en het Beroepsprofiel 
van de NVPMKT. Zij vallen onder het Tucht- en Klachtrecht van de NVPMKT. Wanneer de hulpverlener – 
in het kader van een andere therapie, waarin hij/zij geschoold is – het nodig of nuttig acht van deze 
regelgeving van de Beroepscode en het Beroepsprofiel af te wijken, dient hij/zij dit in overleg te doen 
met de ouder(s) c.q. de wettelijke verzorger(s) van het kind.  
 
 
Algemene betalingsvoorwaarden  
 
Artikel 1 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de  
therapeut en de ouder(s) c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind, hierna te noemen de cliënt.  
 
Artikel 2 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij 
niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle 
redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.  
 
Artikel 3 
De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen  
14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald, onafhankelijk van de procedure van de 
zorgverzekeraar.  
 
Artikel 4 
Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering 
sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut 
gerechtigd een derde betalingsherinnering te sturen waarvan het bedrag is vermeerderd met € 25,- 
administratiekosten en welke betaald dient te worden binnen 5 dagen na factuurdatum.  

 



Behandelovereenkomst  
Kind in Beweging 
 

2/4 

 

 
Artikel 5 
Wanneer ook na de derde betalingsherinnering cliënt niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de 
therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door 
derden laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de 
cliënt.  
 
Artikel 6 
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling van het kind op te schorten 
totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
 

Privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. 
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, zoals hierboven reeds vermeld. Het dossier 
bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde 
onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de 
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere 
zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Als therapeut doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. 
 

Als de behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik 
heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 
verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). 

• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en 
expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 
15 jaar bewaard. 
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Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale 
Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. 

• Naam, adres en woonplaats 

• De geboortedatum van uw kind 

• Het BSN of SVB klantnummer van uw kind (indien wettelijk verplicht) 

• De datum van de behandeling 

• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, 
gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. 
Bijvoorbeeld ‘consult psychomotorische kindertherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.  

• De kosten van het consult 

 

Afspraken  

De ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind geven toestemming voor: 

• het inwinnen van informatie bij derden      wel / niet  

• inzage door de therapeut in verslagen c.q. rapportages over het kind   wel / niet  

• dat verslag wordt gedaan aan derden       wel / niet 

• het gebruiken van geanonimiseerde casuïstiek voor supervisie en intervisie         wel / niet 

• het maken van video opnames van het kind voor intern (intervisie, supervisie) gebruik van de 
therapeut of ter ondersteuning van de begeleiding     wel / niet 

De ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind hebben het recht om verleende toestemming in te 
trekken.  

• De ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind hebben recht op informatie over de 
behandeling en eventueel inzage in het dossier, maar bij het verstrekken van deze informatie 
houdt de therapeut ernstig rekening met de mening van het kind over wat wel en wat niet mag 
worden verteld.  

• De ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind ontvangen maandelijks een factuur voor de 
te declareren behandelingen.  

• De ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van het kind gaan akkoord met de eerder beschreven 
algemene betalingsvoorwaarden.  

 



Behandelovereenkomst  
Kind in Beweging 
 

4/4 

 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt op:     te 

Naam ouder:        Naam ouder:  

Handtekening ouder:       Handtekening ouder:  

 

 

Naam Psychomotorisch Kindertherapeut:  

Handtekening Psychomotorisch Kindertherapeut:  


