Je kind en “Bloom”.
Werkwijze:
“Bloom” werkt volgens de principes van oplossingsgerichte therapie.
De wil om te gaan werken richting een oplossing is hierbij essentieel. Hiervoor is
samenwerking noodzakelijk. Zo kan het zijn dat ouders en/of school gevraagd worden onderdeel uit te
maken van de therapie. Een kind maakt immers deel uit van zijn “systeem” bijvoorbeeld; de thuissituatie,
school of sport. Als een kind bij mij wordt aangemeld dan kan het zo zijn dat het moeite ondervindt om op
een goede manier met deze systemen om te gaan. Maar het kan ook zo zijn dat anderen
binnen dit systeem de hulpvraag van het kind beïnvloeden.
Tijdens het traject met het kind heb ik op een bepaald moment (meestal na 4/5 sessies) een
voortgangsbespreking met jullie als ouder.
Het doel hiervan is vast te stellen hoe jullie de ontwikkeling van je kind ervaren. Of jullie al
verbetering zien en wat er nodig zou kunnen zijn om je kind nog beter te helpen.
Meestal merken ouders dat er vooruitgang wordt geboekt en hervat ik de therapie. Maar
soms komt het voor dat er nader onderzoek of een andere vorm van therapie nodig is.
Hiervoor kan ik eventueel doorverwijzen naar collega’s.
Afsluitend kan er een eindevaluatie plaats vinden waarin het traject met je kind nabesproken wordt en de
therapie wordt afgerond.

Beroepenorganisaties en vergoedingen:
“Bloom” is aangesloten bij een beroepenorganisatie en een
onafhankelijk tuchtrecht. Het betreft de NFG en de RBCZ. Hierdoor komt de
therapie voor jullie kind in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullende
verzekeringspakket. Het gaat daarbij om psychosociale zorg/ alternatieve geneeswijzen.
Op mijn site en de sites van bovenstaande (beroeps) verenigingen vinden jullie lijsten met vergoedende
zorgverzekeraars. Let wel, zorg te allen tijde dat je zelf goed controleert of vergoeding daadwerkelijk aan
de orde is. Aan de lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht je zorgverzekeraar
geen vergoeding bieden dan kan een coulance aanvraag worden ingediend. Ik heb hiervoor
een standaard brief die ik in dat geval kan toesturen.

Bereikbaarheid:
Als er tussen afspraken door vragen zijn dan kan uiteraard overleg plaatsvinden. Ik ben
werkzaam van maandag tot en met woensdag. Op deze dagen ben ik zowel via de e-mail
als telefoon bereikbaar (tussen 9.00 uur en 10 uur en tussen 16.15 en 17.00 uur). Mocht ik niet opnemen
spreek gerust in dan bel ik meestal dezelfde dag nog terug. Telefonische consulten zijn in principe gratis en
duren maximaal 20 minuten. Mocht langer overleg nodig zijn dan is het inplannen van een oudersessie
handiger.
Op donderdag en vrijdag en tijdens het weekend/schoolvakanties is de praktijk gesloten. In geval
van nood/crisis is jullie huisarts altijd het eerste aanspreekpunt.

Betaling:
Een kind/oudersessie kost €90,- en duurt 45 minuten. Daarnaast wordt een kwartier gereserveerd voor het
maken van nieuwe afspraken en/of kort nabespreken. Na iedere sessie krijgen jullie een factuur die via
pintransactie in mijn praktijk wordt voldaan. Vervolgens kan de factuur, zoals eerder genoemd, mogelijk
gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Wijze van annuleren:
“Bloom” is een volle/drukke praktijk. De afspraken van je kind worden met de grootst mogelijke zorg
ingevuld. Mocht je niet in staat zijn je kind te brengen laat dit dan alsjeblieft tenminste 24 uur van te voren
telefonisch weten. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of niet worden nagekomen zullen
in rekening worden gebracht. In geval van ziekte of overmacht zal hiervoor uiteraard een uitzondering
gemaakt worden.

Klacht- en Cliënt tevredenheid formulier:
Tijdens een therapietraject kan het helaas voorkomen dat je een klacht hebt betreffende de
therapie/benadering van jou zelf en/of je kind. Uiteraard is het handig en prettig dit eerst met
mij bespreekbaar te maken zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Mocht
dit echter niet lukken dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling wkkgz. www.de-nfg.nl (niet
tevreden over je hulpverlener).
Uiteraard is het ook fijn te horen wat er wel goed gaat en hoe de therapie bevallen is.
Hiervoor heeft de NFG een cliënt tevredenheids formulier. Daarnaast ontvang je na afronding van een
therapie traject een vragenlijst van mijzelf. Voor nadere informatie zie: en www.de-NFG.nl

Waarnemer:
In geval van langdurige uitval waarbij ik zelf niet in staat ben om contact op te nemen, zal mijn collega
Paulien Lugies van “Kindertherapie Twente” bevoegd zijn om in nader overleg met jullie, tot herplaatsing bij
andere collega’s in Veenendaal of directe omgeving over te gaan. Uiteraard mag er ook voor gekozen
worden een wachttijd aan te houden, indien mag worden aangenomen dat ik mijn werkzaamheden binnen
een redelijke termijn weer zou kunnen hervatten. Uiteraard gebeurt dit te allen tijde in overleg en ben je als
cliënt hierin leidend.

AVG:
In mijn praktijk wordt vanaf 25-5-2018 gewerkt met inachtneming van de nieuwe AVG wetgeving. Zo is er
een privacy protocol voor zowel praktijk als website (deze is desgewenst in te zien in mijn praktijk) en wordt
de cliënt gevraagd toestemming te geven voor gebruikmaking van zijn/haar gegevens ten gunste van het
therapeutische verloop.

Meldcode Huiselijk geweld:
Vanaf juli 2013 is iedereen die werkzaam is binnen de reguliere/complementaire gezondheidszorg verplicht
te werken met een meldcode huiselijk geweld.
Uiteraard is huiselijk geweld een zeer delicaat onderwerp welk met de grootste zorg moet worden
aangepakt. Signalering/vermoeden van geweld zal vrijwel altijd met de betrokkenen worden besproken
zodat er naar een passende oplossing kan worden gezocht. In mijn praktijk is deze meldcode ter inzage
aanwezig. Voel je vrij hiernaar te informeren.
In mijn praktijk is een wachtruimte aanwezig.

Chantal Meijerink-Jacobs
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(Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de NFG en de RBCZ)

