
 

 

 
PRAKTIJKOVEREENKOMST 
 
 
Middels dit document wil ik graag duidelijkheid bieden en transparant zijn over de door mij vastgestelde gang 
van zaken binnen mijn praktijk voor Haptotherapie en Psychomotorische therapie (PMT). 
 
Kosten 
Een behandeling Haptotherapie of PMT kost €80,- en duurt 45- 60 minuten. 
De intake geldt ook als een behandeling. 
 
Afspraken die zonder berichtgeving niet worden nagekomen of minder dan 24 uur van te voren worden 
afgezegd, worden in rekening gebracht. 
 
Vergoeding 
Haptotherapie en PMT wordt door de meeste zorgverzekeraars (voor een gedeelte) vergoed vanuit een 
aanvullend pakket en valt vaak onder ‘alternatieve zorg’.  
Het gedeelte wat niet vergoed wordt, valt niet onder het eigen risico. 
 
Zorgverzekeraars hebben zelf bepaald welke beroepsvereniging zij erkennen; ook dat is dus van invloed op het 
wel of niet krijgen van een vergoeding. 
Voor de Haptotherapie ben ik lid van de VVH. 
Voor de PMT ben ik lid van de NVPMT/FVB. 
 
Wil je zeker weten of je een vergoeding krijgt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar of kijk op 
www.haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding (Haptotherapie) 
of www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie (PMT) 
 
Betaling 
De facturering wordt gedaan door Infomedics.  
Zij sturen aan het begin van de maand de nota voor de afspraken die in de voorgaande maand hebben 
plaatsgevonden. De omgang met je gegevens is conform de huidige privacywet, de AVG. 
 
Verslaglegging en uitwisselen van informatie 
Vanuit de WGBO ben ik verplicht een medisch dossier bij te houden en dit 15 jaar beveiligd te bewaren.  
Zowel mijn papieren als digitale verwerking van persoonsgegevens en verslaglegging, gebeurt volgens de AVG 
norm en zijn zodoende ook beveiligd. Met betrekking tot jouw eigen rechten hierin, is ook de AVG van 
toepassing. 
 
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim  geldt er voor mij een 
geheimhoudingsplicht.  
Het uitwisselen van informatie aan derden gebeurt alleen in overleg met jou en nadat je hiervoor toestemming 
hebt gegeven. 
Meer informatie hierover is te vinden in mijn privacyverklaring via www.gerrienkoppenhuizen.nl of desgevraagd 
kan ik je die toezenden. 
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Professionaliteit 
Voor de Haptotherapie ben ik opgenomen in het kwaliteitsregister GZ-Haptotherapeut van de Vereniging van 
Haptotherapeuten (VVH). 
Voor de Psychomotorische therapie sta ik geregistreerd in het register Vaktherapie van de SRVB. 
Ik ben Wkkgz geregistreerd bij het NIBIG. Dit betekent dat er in het geval van een klacht een klachtenregeling 
bestaat.  
Mijn intentie is om eerst samen in overleg tot een oplossing te komen; je kunt altijd je ontevredenheid kenbaar 
maken bij mij en met me bespreken. 
 
Beëindiging 
Het therapieproces eindigt met een afsluitende sessie met daarin een gezamenlijke evaluatie. 
 
Akkoord 
Deze praktijkovereenkomst is in te zien via mijn website en krijg je van mij toegestuurd per mail, dan wel 
uitgereikt tijdens onze eerste afspraak.  
Ik ga ervan uit dat je akkoord bent met de inhoud. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, neem dan hierover contact 
met me op. Bij voorkeur voor de eerste of eerstvolgende afspraak. 
 
Ik verwacht dat bovenstaande praktische afspraken samen met mijn kennis van het vak, mijn brede als ook  
gespecialiseerde professionaliteit en mijn enthousiasme, een goede basis vormen voor een succesvol 
therapieproces.  
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