De Weg Wijzer
Centrum voor Psychotherapie
Lommelsesteenweg 361 te 3970 Leopoldsburg

Praktische afspraken en informatie te ondertekenen door elke cliënt
De sessie
In individuele sessie psychotherapie duurt in principe 60 minuten en kost €60. Een sessie met individuen, koppels en gezinnen duurt 90 minuten en kost €90. De duur en de frequentie van de therapeutische sessies is afhankelijk van de aard van de
problematiek en wordt in onderling overleg bepaald voorafgaand aan de eerste sessie. De duur kan op elk moment worden
aangepast. Een sessie psychotrauma therapie duurt 90min: ze kan worden gecombineerd met meditatie, ademtraining, craniosacrale therapie, shiatsu of andere bijkomende therapeutische aanvullingen die vooral tot doel hebben de patiënt de nodige
tools voor stabilisatie en het ervaren van rust en ontspanning bij te brengen. Het opstarten en het afsluiten van een therapeutisch traject gebeurt in overleg. Indien de patiënt een sessie of een begeleiding vroegtijdig wenst af te sluiten, moet dit tijdens
de sessie zelf ter sprake gebracht worden. Indien de therapie eenzijdig beëindigt wordt door de patiënt door niet meer naar
een geplande sessie te komen, zal die sessie worden aangerekend.

Geheimhouding van gegevens / informatie verstrekken aan anderen
Alles wat er gedurende een sessie verteld en genoteerd wordt, is vertrouwelijk. Een psycholoog/psychotherapeut is gebonden aan het beroepsgeheim en mag over cliënten in begeleiding inhoudelijk geen mededelingen aan derden doen zonder de
expliciete toestemming van de cliënt. Wanneer het gebeurt dat derden zoals een huisarts, psychiater of anderen informatie
opvragen, kan dit enkel met toestemming van de cliënt, mondeling of schriftelijk, doorgegeven worden.
Meer informatie over de deontologie van de psycholoog staat te lezen op de website van de Belgische Federatie voor Psychologen: www.bfp-fbp.be

Dossiervorming
Een psycholoog/psychotherapeut is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaggeving is onderdeel van een professionele werkwijze. Een cliënt mag steeds vragen om zijn eigen dossier in te zien en er
eventueel een kopie of een verslag van te ontvangen, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de psycholoog/psychotherapeut. De cliënt mag ook een eigen verklaring of bepaalde teksten of werkstukken aan het dossier toevoegen. De psycholoog/psychotherapeut verbindt er zich toe het dossier zorgvuldig te bewaren tot vijf jaar nadat de therapie is
afgesloten. Dan moet het dossier vernietigd worden, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij een bezwaar heeft tegen vernietiging.

Verwittigen bij afwezigheid
Wanneer de patiënt een afspraak niet kan nakomen, moet de therapeut zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht
worden. Dit kan op het persoonlijke gsm-nr van de therapeut dat wordt meegedeeld bij het begin van de therapie. Als de patiënt een afspraak mist en niet minstens 24u vooraf verwittigt, behoudens duidelijk aantoonbare overmacht, dan moet de sessie wel betaald worden. De therapeut neemt ook zo snel mogelijk contact op indien een afspraak niet kan doorgaan.

Betaling
Elke sessie wordt cash of via overschrijving afgerekend met de therapeut. De vergoeding van de sessie is een noodzakelijke
voorwaarde om de volgende sessie te laten doorgaan en is in sommige gevallen terugvorderbaar bij het ziekenfonds.
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