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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
DE BEELDEND THERAPEUT – KIND & JEUGD 
 
Behandeling 
Vaktherapie, beeldende therapie, hieronder wordt verstaan  
diagnostiek en (in de regel) kortdurende behandelingen. Vaktherapeuten  
behandelen cliënten met psychiatrische, somatische en  
psychosociale problemen of combinatie daarvan, en maken  
daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende  
interventies. De term behandelen geeft weer dat  
doelstellingen van vaktherapieën in algemene zin gericht  
zijn op het terugdringen van de stoornis, het verminderen  
van de gevolgen van een stoornis, het opgang brengen van  
een gestagneerde ontwikkeling, het voorkomen van  
achteruitgang in het functioneren of het verbeteren van  
bio-psychosociaal functioneren. Doelstellingen kunnen ook  
als volgt geformuleerd worden: het bewerken van verandering, 
ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, 
cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. De Beeldend Therapeut zal, daar 
waar nodig en gepast, systeemtherapie, schematherapie en NLP inzetten face-tot-face of als e-consult. 
Vaktherapeuten zijn behandelaars die tevens aan behandeling gelieerde vormen van begeleiding kunnen bieden, 
als ook voorlichting, preventie, onderzoek, advies en trainingen. Binnen de behandeling worden zonodig en in 
overleg schematherapie, systeemtherapie en NLP-technieken ingezet. 
 
Consult 
Een consult of e-consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct (of een gedeelte hiervan) contact 
met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/verslaglegging). De 
frequentie van de consulten wordt omschreven in het behandelplan. Binnen de praktijk bestaan de volgende 
soorten consulten: 

• Individueel (e-)consult 

• e-Consult per mail, beeldbellen of telefoon  

• (e-)Consult gezinstherapie 

• (e-)Consult relatietherapie 

• Life- en/of business (e-)coaching 

• Training, lezing, gastcollege (tarief op aanvraag) 

• Niet nagekomen afspraak 
 
Behandeling uitsluitend volgens afspraak. 
(e-)Consulten welke niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 
 
Tarief 2021 
Voor de meeste consulten binnen de praktijk geldt een vrijstelling van het 21% btw-tarief: 

• (e-)Consult oriëntatiegesprek - 30 minuten; gratis 

• (e-)Consult individueel volwassenen; € 86,00 

• (e-)Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar; € 86,00 (via indicatiestelling, PGB, Loket Jeugd*) 

• (e-)Consult gedelegeerde behandeling samenwerking (vrijgevestigde) hoofdbehandelaar of instelling € 
86,00 

• Niet nagekomen afspraak; € 86,00 

• (e-)Consult buiten het geplande consult om (bedoeld als extra kort consult) per mail, beeldbellen of 
telefoon - per min. of een gedeelte hiervan; € 1,50 
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 Consulten met het 21% btw-tarief: 

• (e-)Consult gezinstherapie; € 125,00 per gezin (max. 4 personen), exclusief 21% BTW 

• (e-)Consult relatietherapie; € 125,00 per duo, exclusief 21% BTW 

• Life- en/of business (e-)coaching; € 125,00, exclusief 21% BTW 

• Training, team-building, lezing of gastcollege; tarief op aanvraag, exclusief 21% BTW 

• Onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het OM of rechter; 
tarief op aanvraag, exclusief 21% BTW. 

 
Genoemde tarieven inclusief materiaalkosten, en beperkte verslagleggingstijd. Exclusief mogelijke reiskosten. 
Jaarlijks kunnen zittingstarieven wijzigen. Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt op de declaratie en 
zijn onderhevig aan inflatiecorrectie. 
  
* Vergoeding persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN)  
Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdzorg tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam, kinderarts een indicatie 
af. Per gemeente is dit anders georganiseerd. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het 
indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, op verzoek door de ouders en/of verzorgers, een 
PGB worden aangevraagd of een contract tussen gemeente en zorgverlener worden afgesloten (ZIN). De gemeente 
stelt dan een budget beschikbaar. Dit budget kan ingezet worden voor behandeling middels gz-vaktherapie, 
systeemtherapie of schematherapie, of een combinatie hiervan. 
  
Communicatie tijdens behandeltraject Kind en Jeugd 
Ouders en/of verzorgers van het kind onder behandeling bij De Beeldend Therapeut zijn te allen tijde samen 
verantwoordelijk voor onderlinge afstemming, overleg en elkaar op de hoogte houden van alle zaken welke zij als 
belangrijk achten inzake het behandelingsproces van het betrokken kind. Mits de gezagsbepaling volgens de 
Nederlandse wet dit toelaat. Indien communicatie tussen ouders en/of verzorgers verstoord is nemen ouders 
en/of verzorgers hiertoe zelf en onderling passende maatregelen om dit communicatieproces deugdelijk, 
werkzaam en effectief in te richten. De therapeut staat buiten dit proces. Ouders en/of verzorgers stellen samen 
één contactpersoon aan binnen de casus die verantwoordelijk is voor communicatie, welke voortvloeit uit 
behandeling van het betrokken kind. 
 
Alleen op basis van een werkzame alliantie tussen kind(eren), ouders en/of verzorgers en therapeut kan de 
behandeling voor het betrokken kind(eren) plaatsvinden. Op het moment dat het communicatieproces naar 
beleving/observatie van therapeut tussen ouders en/of verzorgers ondeugdelijk verloopt, zoals inzet van 
advocaten, dreigingen, onveiligheid, zwaar wantrouwen, of anderszins behoudt therapeut zich het recht voor de 
behandeling direct te staken of in overleg te gaan met opdrachtgever teneinde de opdracht terug te geven of 
anders in te kleden. Een werkzame alliantie tussen kind(eren), ouders en/of verzorgers en therapeut is een 
absolute voorwaarde om de hulpvraag binnen de betrokken casus te kunnen behandelen en tot een voldoende 
niveau te kunnen brengen. 
 
Beschikbare therapietijd, ter beschikking gesteld door gemeente of instelling, is bedoeld als behandeltijd voor het 
kind(eren). De Beeldend Therapeut heeft geen mogelijkheid om buiten deze beschikbare therapietijd zorg te 
dragen voor een werkbare communicatie alliantie tussen ouders en/of verzorgers. Indien communicatie tussen 
ouders en/of verzorgers niet effectief is en hiertoe wel een hulpvraag ligt, dan bestaat binnen de praktijk de 
mogelijkheid om relatietherapie te starten. Dit nieuwe en aparte traject staat los van de financiering en 
therapietijd van het betrokken kind. 
 
Vergoeding zorgverzekeraar 
Vaktherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed, vanuit de aanvullende zorgverzekering, maar 
alleen bij behandeling van een geregistreerd vaktherapeut. Sommige zorgverzekeraars maken verschil tussen 
lidmaatschap FVB of NFG. De Beeldend Therapeut is lid van FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Indien 
Loket jeugd voor Kind of Jeugd geen budget beschikbaar stelt, dan raad ik u aan om u goed te oriënteren inzake de 
vergoedingsstructuur van uw zorgverzekeraar. De vergoeding van de vaktherapeutische behandeling hiervan valt 
onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. 
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Declaratie 
De declaratie wordt eenmaal per maand opgemaakt en aan het einde van iedere maand toegezonden, bij voorkeur 
per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen. De declaratie wordt verzonden naar PGB-houder of contracthouder. 
Afhankelijk welk format is gekozen zijn deze dan ook verantwoordelijk voor de betaling binnen de gestelde 
betalingstermijn. 
 
Registers 
Ik ben opgeleid tot: 

• Geregistreerd FVB-vaktherapeut, specialisatie beeldende therapie; Register Vaktherapie 1010004832.  

• Geregistreerd Schematherapeutisch Werker; Vereniging Schematherapie 197233.  

• Geregistreerd Systeemtherapeutisch werker; Register Systeemtherapie (NVRG) 14183.  

• Aangesloten bij NIBIG (Wkkgz) 526956. 
 
Richtlijnen 
Als vaktherapeut houd ik mij o.m. aan de richtlijnen voor de Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeut. De richtlijnen 
omvatten bij- & nascholing, ervaring, wijze van inrichting van de praktijk, cliëntendossier, algemene verordening 
gegevensbescherming, praktijktoetsing, meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en klachtenprocedure. 
Op www.vaktherapie.nl zijn de richtlijnen na te lezen. 
 
Algemene voorwaarden en privacy-statement 
Als bijlagen van dit document worden de algemene voorwaarden en het privacy-statement uitgereikt aan cliënt. 
Deze zijn ook na in te zien in de wachtruimte en op website van De Beeldend Therapeut. Door dit document te 
tekenen tekent cliënt ook voor ontvangst en akkoord van de algemene voorwaarden en het privacy-statement. 
Deze zijn ook op de website www.debeeldentherapeut.nl gepubliceerd en ter inzage in de wachtruimte. 
 
Toestemming dossiervorming 
Door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst geeft u De Beeldend Therapeut toestemming 
tot dossiervorming, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden en het privacy-statement.  
 
Aldus gelezen en akkoord getekend door ouders en/of verzorgers** en vaktherapeut. 
 
● Naam ouder/verzorger, contactpersoon O ja  O nee    De Beeldend Therapeut, 
 
        Patricia M. Aarts BA 
 
 
Handtekening d.d.       Handtekening d.d.  
  
 
 
● Naam ouder/verzorger, contactpersoon O ja  O nee   
 
 
Handtekening d.d.    
 
 
 
● Andere contactpersoon binnen de casus, namelijk; 
Naam   :    Telefoonnummer : 
Adres   :    E-mail adres  : 
Postcode Woonplaats :    Identiteitsbewijs nummer : 
 
Handtekening d.d. 
 
 
** Of diens wettelijke vertegenwoordiger, inzake kind of jeugd onder 18 jaar. 

 
Bijlagen: Algemene Voorwaarden & Privacy-statement 


