
 
 
De ouders zijn bekend met de werkwijze van de integratieve  kindertherapeut, en 
geven toestemming voor integratieve kindertherapie aan hun dochter/zoon  en 
verklaren de informatie over de komende therapie te hebben gehoord en begrepen 
en de volgende informatie te hebben gelezen en hiermee akkoord gaan.  
 
Naam kind: 
 
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Geboortedatum: 
 
De ouders stemmen in met de Algemene Afspraken en Voorwaarden van Praktijk 
kidzenjoy voor Integratieve Kindertherapie. Het kind wordt door de ouders of anderen 
gebracht en gehaald. Het kind komt met toestemming van ouders op eigen 
gelegenheid naar de praktijkruimte.  
 
Naam ouder 1: 
 
Heeft u wettelijk gezag:?  ja/nee 
 
Adres: 
 
Postcode en Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mail: 
 
 
Naam ouder 2: 
 
Heeft u wettelijk gezag?  ja/nee 
 
Adres: 
 
Postcode en Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mail: 
  



 
Algemene Afspraken en voorwaarden: 
 

• U bent als ouder bekent met de werkwijze van de Integratief Kindertherapeut 
en geeft toestemming voor het verlenen van integratieve Kindertherapie aan 
uw kind. 

 
• Een kind-sessie duurt 60 minuten (50 minuten behandeling en 10 minuten 

administratieve tijd) Een oudergesprek duurt 60 minuten. Tenzij anders wordt 
afgesproken volgt na elk 5e kind-sessie een oudergesprek. Hierin wordt het 
verloop van de therapie besproken. 

 
• De therapeut wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van het 

belang van het kind en volgens de rechten van het kind 
(www.kinderrechten.nl). Het kind is de cliënt. 

 
• De therapeut heeft een professionele geheimhoudingsplicht. Inhoudelijke 

informatie vanuit de therapie wordt in oudergesprekken alleen naar voren 
gebracht, wanneer de therapeut toestemming heeft van het kind. 

 
• Ouders zetten zich volledig in voor de therapie door een actieve bijdrage te 

leveren tijdens de gesprekken en  indien nodig veranderbereidheid te tonen in 
belang van hun kind. 

 
• De ouders geven de therapeut toestemming om indien nodig nadere 

informatie in te winnen bij en/of informatie te verstrekken aan de volgende 
instanties en/of verwijzers:  

 
   School  ja/nee 
               Huisarts  ja/nee 
   Specialist  ja/nee 
   Anders  
 

• De ouders hebben er wel/geen bezwaar tegen wanneer er video opnames 
worden gemaakt t.b.v. kwaliteitsverbetering en intervisie. 

 
•  Ouders en therapeut spreken af elkaar te informeren over relevante 

veranderingen of gebeurtenissen in de leefsituatie van het kind. Indien nodig 
wordt er een extra oudergesprek ingelast. De therapeut is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen die voortvloeien 
uit het achterhouden van informatie door ouders.  

 
 

• In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder van het kind 
verplicht toestemming te geven tot therapie. De therapeut dient ingelicht te 
worden indien er gezag is vanuit de andere ouder.  De ondertekenden 
gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere 
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd en hier zijn/haar toestemming voor 
geeft. 

 
 
 
 



• Een oudergesprek (intake en evaluatie) kost  €82,50. Een kind-sessie kost 
€82,50. Op verzoek van ouders kunnen ook gesprekken met derden 
gehouden worden. Hiervan bedragen de kosten €90,- per gesprek. U ontvangt 
maandelijks een factuur, per e-mail. 

 
• Voor een telefonisch consult (15 minuten) wordt €25,- in rekening gebracht. 

Deze dienen de ouders zelf te betalen.  
 

• Tijdens oudergesprekken dient u zelf notities te maken. De gesprekken zijn ter 
vervanging van verslagen . Mocht u alsnog na beëindiging van de therapie 
een verlag willen hebben, voor uzelf of i.v.m. een traject elders, dan wordt 
daar €90,- voor in rekening gebracht. 

 
• De sessie wordt, bij verhindering, 24 uur van te voren afgezegd. Melden via 

de voicemail is voldoende. 
 

• Therapeut heeft een beroeps -en aansprakelijkheidsverzekering. Ouders 
blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat 
betreft henzelf  en/of hun kind. 

 
• De praktijk staat geregistreerd bij Vektis:  

 AGB-code praktijk: 90063831 
 AGB-code zorgverlener: 90104914 
 De praktijk is lid van de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten) 
 Registratienummer: 587.18.A 
 De praktijk is aangesloten bij overkoepelende organisatie RBCZ (register 
 beroepsbeoefenaren complementaire zorg)  
 Licentienummer: 180255R 
 

• Indien van toepassing. Heeft u er bezwaar tegen dat uw e-mailadres voor het 
cliënt tevredenheidsonderzoek wordt doorgegeven aan de beroepsorganisatie 
waarbij de kindertherapeut is aangesloten? Ja/nee 

 
• Per 25 mei 2018 geldt de AVG (algemene vordering gegevensbescherming). 

De therapeut volgt de maatregelen die hieruit voortvloeien. 
 

• Therapeut is aangesloten bij de VIT en gehouden aan/werkzaam volgens  de 
richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode.  

 
• Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u 

zelf en hoop ik in een gesprek tot een gezamenlijke oplossing te komen. 
Mocht blijken dat we er toch niet uitkomen, dan kunt uw klacht t.a.v. de 
behandeling melden bij het SCAG. 

 
• U heeft het privacyregelement van praktijk kidzenjoy gelezen, welke vermeld 

staat op de website van de praktijk en u stemt in met dit regelement. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening gezaghebbende ouder 1:  
 
 
 
Handtekening gezaghebbende ouder 2: 
 
 
 
 
 
Naam therapeut:       Handtekening therapeut: 
 Joyce Nooijens 
 
 
 
 
Praktijk kidzenjoy 
Van Speijkstraat 234-4 
2518GK Den Haag 
06-10391615 
joyce@ikt-kidzenjoy.nl 
https://ikt-kidzenjoy.nl 


