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Informatie met betrekking tot partner-relatietherapie en systeemtherapie  

Hieronder vindt u praktische en inhoudelijke informatie over systeemtherapie zoals ik die in mijn 
praktijk vormgeef.  

Wanneer we tot een gezamenlijke afspraak komen, ondertekenen alle betrokkenen bij de behandeling 
dit document. (Dit zijn degenen die aan de behandeling deelnemen alsmede ikzelf als therapeut).   

Mijn naam is Kitty van den Berg en ik ben ingeschreven in het overheidsregister (BIG) als 
psychotherapeut en klinisch psycholoog. Daarnaast ben ik systeemtherapeut NVRG en aanvullend 
getraind registertherapeut EFT. Ik werk als psychotherapeut, supervisor, leertherapeut en docent.  

• Systeemtherapie kan alleen vergoed worden binnen de basisverzekering als er sprake is van een 
psychiatrische (DSM 5) diagnose. De relationele problemen moeten dan inhoudelijk samenhangen 
met  de individuele problematiek. Ook moet de systeemtherapie deel uitmaken van een 
multidisciplinaire behandeling.  
 

• Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, werk monodisciplinair en stel als het gaat om 
systeemtherapie, geen individuele psychiatrische diagnoses. De focus van de behandeling ligt bij jullie 
relationele hulpvraag. Dit betekent dat u de kosten voor de therapie in mijn praktijk zelf moet betalen.  
 

• De rekening bij partner-relatietherapie zal ik, mits u anders verzoekt, splitsen per individu. 
Gezamenlijk betaalt u € 200,- per sessie. Een reguliere afspraak voor partner-
relatietherapie/systeemtherapie duurt 90 minuten 
 

• Bij gezinstherapie bespreken we gezamenlijk hoe en aan wie de kosten voor de behandeling 
gefactureerd worden. 
 

• Houdt u er rekening mee , dat er sprake kan zijn van een wachttijd of een patiënten stop. Kijkt u 
daarvoor op de website onder het kopje wachttijden.  
 

• Mijn werkwijze in het werken met partners is over het algemeen vanuit de methodiek van Emotionally 
Focused (Family) Therapy. Informatie over mijn werkwijze vind u op onze website en via de 
therapeutenlijst van de Stichting EFT (www.eft.nl).  
 

• In principe richt ik de systeemtherapie op de problemen in de interactie tussen u en uw gezinsleden. 
Mochten individuele problemen van een van u of beiden op de voorgrond (komen te) staan en 
psychologische diagnostiek wenselijk is, zal ik u doorverwijzen naar een collega(GGZ-instelling) dan 
wel terug verwijzen naar uw huisarts.  
 

• Ik zal u beiden/allen vragen een intakeformulier laten invullen. U ontvangt die van mij via mijn 
beveiligde omgeving en kan deze ook via diezelfde omgeving digitaal retourneren (zie contactbutton 
ZIVVER/Zorgmail op mijn website)  
 

• U heeft als zelfbetaler geen verwijzing van uw huisarts nodig maar mocht u dat willen, kunt u zelf uw 
huisarts op de hoogte brengen.  



 
 

• Ik ben lid van verschillende beroepsverenigingen (zoals u op mijn website kan lezen) en zal mij 
houden aan de kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep. Indien u dat wenst kunt u inzage krijgen in mijn 
kwaliteitsstatuut.  
 

• Mijn vaste werkdagen bij QP3 zijn in principe maandagavond, woensdag (oneven weken) en de 
vrijdag(ochtend). Op dagen dat ik niet aanwezig ben op de praktijk ben ik wel via mail te bereiken. 
Tijdens vakanties kunnen mijn collega’s van QP3 waarnemen mocht er sprake zijn van een 
spoedsituatie. Kijk voor het telefoonnummer van de praktijk en mailadressen van collega’s op 
ww.qp3.nl 
 

• Ik zal summier een behandelplan formuleren en deze (mondeling) ter accordering aan u voorleggen. 
Mocht u een schriftelijk verslag of rapportage wensen, dan kan dat. Ik de bestede tijd dan conform 
mijn tarief bij u in rekening brengen.  
 
 

• Ik werk met een electronisch patientendossier (EPD) waarin ik voor beide partners apart van elkaar 
een dossier zal maken. Bij gezinstherapie maken we bij de start gezamenlijk afspraken hoe we de 
dossiervoering en daarbij behorende vertrouwelijkheid zullen vormgeven. 
 

• Houdt u er rekening mee dat mocht u uw dossier willen opvragen (ook) toestemming nodig is van 
(alle) bij de behandeling betrokken personen gezien de relationele aard van de behandeling.  
 

• Afspraken dienen 24 uur van te voren worden geannuleerd via de mail (ZIVVER) of telefoon van de 
praktijk. In andere gevallen zal ik u € 75,00 per 45 minuten in rekening brengen.  
 

• Mijn praktijk is niet ingericht op het behandelen van crisissituaties. Hiervoor verwijs ik u naar uw eigen 
huisarts(enpost). Eventueel kunt u mij op werkdagen bereiken voor overleg over uw situatie. 
 

• Conform de AVG zal ik inhoudelijke medische informatie via zorgmail (ZIVVER) verzenden.  
 

• Voor mijn privacyverklaring verwijs ik u naar mijn website. 
 

•  
Voor gezien en akkoord d.d.: 
 
Naam en handtekening cliënt:  
 
 
Naam en handtekening cliënt:  
 
 
Ondergetekende:  
 

Kitty van den Berg  

Vanzelfsprekend ben ik bij vragen tot nadere uitleg bereid. U kunt mij via de blauwe contactbutton 
(ZIVVER) op mijn website het beste bereiken.  

 
  

 
 

 


