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Beste cliënt(e),  
 
Om onze samenwerking vlot te laten verlopen, is het fijn om enkele afspraken te 
maken. 

Algemeen 
• Gelieve op tijd te komen. Niet te vroeg en niet te laat. Op die manier wordt 

het gesprek dat lopende is niet gestoord en wordt de privacy van de 
cliënt verzekerd. 

• Tijdens consultaties mag een vertrouwenspersoon u begeleiden indien u 
dit wenst. 

• Kinderen of jongeren hebben geen plaats tijdens een therapie sessie 
voor volwassenen. Gelieve externe opvang te voorzien voor hen. 

• Consultaties worden na elke sessie betaald via Payconiq of cash. 
• Een consultatie annuleren kan gratis tot 24 uur voor de afspraak (liefst via 

Whatsapp). Zoniet wordt de consultatieprijs aangerekend. U zal een 
overschrijving ontvangen met de betalingsgegevens. 

• Verslagen voor dokters of andere belanghebbende worden zo snel 
mogelijk aangevraagd. Gelieve minstens een week te rekenen vooraleer 
het verslag beschikbaar is. 

Intakegesprek psychotherapie 

• Een individueel intakegesprek duurt 60 minuten. 
• Een intakegesprek met meerdere personen duurt 90 minuten. 
• Tijdens het intakegesprek bespreken we de problematiek, de werkwijze 

en stippelen we een plan van aanpak aan (methodiek, geschatte 
trajectduur,….). 

• De kostprijs van het intakegesprek is 60 euro (individueel) en 90 euro (2 of 
meer personen, vertrouwenspersoon niet inbegrepen) 

• Extra sessietijd wordt à rato verrekend. 
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Vervolggesprekken psychotherapie 

• Individuele consultaties duren 60 minuten 
• Gezins- of relatieconsultaties duren 90 minuten.. 
• Soms is het moeilijk om de consultatie op tijd af te sluiten omdat we net op 

een sleutelmoment zitten tijdens het gesprek 
• Daarom is het mogelijk, in onderling overleg, dat het gesprek langer duurt. 
• De kost zal dan à rato aangerekend worden. 
• Indien u op voorhand al extra tijd wil voorzien, kan dit ingepland worden. 

Gelieve dan niet de online agenda te gebruiken maar één van de andere 
kanalen te gebruiken. Als u een dubbele sessie wil plannen, kan dit wel 
via de online agenda. 

• Bij complexe problematieken is het aangeraden om een langere sessie te 
voorzien. 

• Dit zal besproken worden tijdens het intakegesprek en na elke sessie 
indien de nood zich aanbiedt. 

 
Nazorg 

• Tussen sessies door of na het aflopen van de therapie is het mogelijk om 
me te contacteren via mail, whatsapp of sms. 

• Mijn persoonlijke voorkeur is Whatsapp maar u kiest het medium dat het 
best bij u past. 

• Deze contacten kunnen volgende doeleinden hebben : 
o Informatie over inhoud van sessies 
o Informatie rond de meegegeven oefeningen 
o Ondersteuning in een moeilijk moment 
o Algemene informatie 
o …. 

• Deze extra overlegmomenten zijn gratis. 
• Op vrije momenten zal ik uw vragen beantwoorden via hetzelfde 

medium als welke u gebruikt hebt om me te contacteren. 
• Indien echter de nood te groot en te frequent is tot overlegmomenten, 

wordt een extra sessie ingepland. 
• Tijdens consultaties beantwoord ik meestal geen telefonische oproepen. 

Sommige cliënten hebben echter (tijdelijk) nood aan extra ondersteuning 
buiten de consultaties. Indien ik telefonisch beschikbaar moet zijn tijdens een 
sessie, zal ik dit meegeven in het begin van de sessie. De verloren sessietijd 
zal op een later moment worden gecompenseerd in onderling overleg. 
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