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BEPERKINGEN IN VERTROUWELIJKHEID
De content van alle gesprekken wordt als vertrouwelijk beschouwd. Zowel verbale
informatie als schriftelijke notities kunnen niet, zonder schriftelijk toestemming van een
cliënt, met een derde partij worden gedeeld.
WAARSCHUW- EN BESCHERMVERPLICHTINGEN:
Wanneer een cliënt informatie of een plan deelt, die schade aan een andere persoon
zou kunnen toebrengen, dan is een therapeut verplicht om het voorgenomen
slachtoffer te waarschuwen en de informatie aan officiële instanties te rapporteren.
Wanneer een cliënt een plan tot zelfmoord bekendmaakt of impliceert, dan is een
therapeut verplicht om de betreffende officiële instantie daarvan op de hoogte te
brengen en alles wat mogelijk is in het werk te stellen om de familie van de cliënt te
notificeren.
MISHANDELINGEN VAN KINDEREN EN KWETSBARE VOLWASSENEN:
Wanneer een cliënt suggereert dat hij of zij een kind mishandelt (of een kwetsbare
volwassene) of recent een kind (of een kwetsbare volwassene) heeft mishandeld of
wanneer voor een kind (of een kwetsbare volwassene) het gevaar bestaat van
mishandeling, dan is een therapeut verplicht om de informatie aan de geschikte
instanties te rapporteren.
PRENATALE BLOOTSTELLING AAN GEREGULEERDE STOFFEN
Een therapeut is verplicht om prenatale blootstelling aan gereguleerde stoffen die
schade kunnen toebrengen, te rapporteren.
Ik ben het eens met de bovengenoemde beperkingen in vertrouwelijkheid en begrijp de
betekenissen ervan.
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ANNULERINGSBELEID
Wanneer een afspraak niet wordt geannuleerd, maar ook niet wordt nagekomen, kan dit
tijdstip niet voor een andere cliënt worden gebruikt en zul je voor de gemiste sessie
moeten betalen.
De sessie wordt volledig in rekening gebracht, wanneer een afspraak is gemist of
wanneer de annulering plaatsvindt binnen een tijdsbestek korter dan 2 werkdagen = 48
uur; ziektes en noodgevallen vallen daarbuiten. De rekening voor de sessie moet nog
steeds worden betaald, wanneer een cliënt niet komt opdagen of een afspraak
annuleert.
Bedankt voor je aandacht voor deze belangrijke kwestie.
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