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Informatie met betrekking tot Partner- relatietherapie
Hieronder vind u praktische en inhoudelijke informatie over partner-relatietherapie zoals ik die in mijn
praktijk vormgeef.
Wanneer we tot een gezamenlijke afspraak komen, krijgt u onderstaande informatie in de vorm van een
behandelovereenkomst die we met elkaar zullen afsluiten.
Vanzelfsprekend ben ik bij vragen tot nadere uitleg bereid. U kunt mij via de mail het beste bereiken.
Vermeld u daarin nog geen personalia of persoonlijke informatie. Ik kan u dan vervolgens via een
beveiligde account benaderen, zodat uw privacy gewaarborgd is.

•

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 gevorderd therapeut EFT. Ik werk als behandelaar, supervisor en leertherapeut.

•

Daarnaast ben ik werkzaam als klinisch-psycholoog-psychotherapeut-systeemtherapeut bij
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in Arnhem bij de zorglijn stemming, angst en overige
stoornissen (0-18 jaar)

•

Partnerrelatietherapie kan in een enkel geval vergoed worden binnen de basisverzekering
als er sprake is van een psychiatrische diagnose bij een of beide partners en de
behandelaar contracten heeft afgesloten bij zorgverzekeraars.

•

Ik heb echter geen contracten met zorgverzekeraars wat betekent dat u de kosten voor
de therapie zelf moet betalen. In een enkel geval kunt u deze kosten via een aanvullende
polis terugvorderen bij uw eigen zorgverzekering. Ik raad u aan hiervoor bij uw eigen
zorgverzekering te informeren.

•

U ontvangt van mij een factuur voor de relatietherapie. De kosten voor
partnerrelatietherapie in mijn praktijk zijn €90,- per 45 minuten. Een reguliere afspraak
duurt 90 minuten. De rekening zal ik splitsen per individu. Gezamenlijk betaalt u €180,per sessie.

•

Houdt u er rekening mee , dat er sprake kan zijn van een wachttijd. 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 Therapy. Informatie over mijn werkwijze vind u (beknopt) op onze
website (www.qp3.nl). Daarnaast kunt u ook de website van de Stichting EFT Nederland
raadplegen (www.eft.nl)

•

In principe richt ik de partnerrelatietherapie op de problemen in de interactie tussen u en
uw partner. Mochten individuele problemen van een van uw beiden op de voorgrond staan,
zal ik u doorverwijzen dan wel terug verwijzen naar uw huisarts.

•

Ik zal u beiden een intakeformulier laten invullen. U ontvangt die van mij via mijn beveiligde
omgeving en kan deze ook via diezelfde omgeving digitaal retourneren (JPO
Clientenlogin).

•

Wanneer U daar akkoord mee bent, zou ik het op prijs stellen dat u uw huisarts op de
hoogte brengt van de partner-relatietherapie.

•
•

Ik ben lid van verschillende beroepsverenigingen (zoals u op mijn website kan lezen) en zal
mij houden aan de kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep.

•

Mijn vaste werkdagen bij QP3 zijn in principe maandagavond, woensdag en de
vrijdagochtend. 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.

•

Wanneer u rapportage over de behandeling wenst, (bijv.aan een huisarts) zal ik de
benodigde tijdsinvestering conform mijn tarief in rekening brengen.

•

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden geannuleerd via de mail (JPO Clientenlogin)
of telefoon van de praktijk. In andere gevallen zal ik u € 67,50 per 45 minuten in rekening
brengent.

•

Conform de AVG zal ik inhoudelijke medische informatie via mijn beveiligde mailomgeving
verzenden. U ontvangt van mij een mail via JPO Clientenlogin QP3.

•

Uw gebruikersnaam zal uw emailadres zijn. U krijgt een mail waarin zelf uw wachtwoord
kan aanmaken, waarna u kunt inloggen binnen deze beveilgde omgeving. Op deze manier
is uw privacy gewaarborgd.

•

Voor mijn privacyverklaring verwijs ik u naar mijn website.

Ik hoop dat ik met bovenstaande voor u belangrijke vragen beantwoord heb.

Met vriendelijke groeten,
Kitty van den Berg
Klinisch- psycholoog- psychotherapeut

