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Uitleg
behandelplan

Het behandelplan is het plan van aanpak.
De basis ervan is je hulpvraag. Bijvoorbeeld je wilt hulp bij het beter
kunnen ontspannen.
Na de eerste sessie is er een werkdiagnose, die gaat over wat we denken
dat de oorsprong is van de klachten die bij de hulpvraag horen.
Deze bepaalt de keuze van de inhoud van behandeling
Het aantal sessie wordt ingeschat op basis van ervaring.

Beeindiging

Behandelingen kunnen worden beëindigd door:
- liefst in samenspraak tussen jou (client) en praktijk Koen Sweelssen
(Koen)
- Maar je mag dat ook als ik (koen) je anders adviseer
- Of ik (Koen) mag de sessie beëindigen als mijn inschatting is dat het
beter is om te stoppen

(je kunt altijd
beslissen te
stoppen met de
behandeling)

In de praktijk betekent dat meestal dat na 2 of 3 behandelingen word
gekeken of er genoeg vorderingen zijn. Mochten er te weinig vorderingen
zijn of is de hulpvraag beantwoord, dan wordt meestal besloten de
behandeling te beëindigen of er kan doorverwijzing plaatsvinden.
Doorverwijzing

Indien nodig zal ik (Koen) je doorverwijzen naar een andere therapeut of
arts.
- als ik denk dat een andere therapeut/ therapievorm beter voor je
(klacht) is.
- Als we inschatten dat de sessies te weinig vordering bieden.
- Op jouw aanvraag
- Als Ik (koen) niet in staat ben je te behandelen (bijv door ziekte)
Geen van de sessies die in praktijk wordt gegeven kan zorg door een arts
vervangen en er zijn grenzen aan wat we kunnen. Overleg met de
therapeut als je denkt of twijfelt of het goed is om een arts ergens voor te
zien.
Ik mag en zal je nóóit adviseren een arts níet te zien.

Persoonsgegevens Het dossier bevat informatie die relevant is voor de behandelaar als
geheugensteun voor wat er is gedaan tijdens sessies, om vorderingen,
behandelplan en basis persoonsgegevens op 1 plek te hebben.
De praktijk vraagt ook naar naw-gegevens en de geboortedatum.
De praktijk gaat uiteraard zuinig om met de gegevens van clienten.
De gegevens zijn beschermd en worden niet zonder schriftelijke
toestemming gedeeld met andere medici.
Je dossier wordt 15 jaar bewaard en je hebt recht op inzage of een kopie
van het dossier.
Ook mag het dossier op jouw verzoek vernietigd worden.
Beroepsvereniging

De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging die CAT heet.
Hierdoor kan het zijn dat clienten in aanmerking komen voor vergoeding.
(zie website voor welke verzekeraars).

Klacht-en
tuchtrecht

En is voor iedere cliënt het klacht- en tuchtrecht mogelijk via het RBCZ en
GAT.
Dat betekent dat als er klachten zijn, er een onpartijdige instantie is, die
klachten serieus neemt.
Gegevens staan oa op de website en de facturen.

