
 
 

 

Van Wissen Praktijk voor Verlieservaringen                     Intake-formulier  

Pagina | 1 Pagina | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDELOVEREENKOMST 
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Geachte Cliënt(e), 

 

Je hebt het kennismakingsgesprek zojuist beëindigd en er is overeengekomen dat 

er gestart zal worden met een aantal vervolggesprekken. Ik heb je daarom deze 

overeenkomst meegegeven om in te vullen en te ondertekenen. 

 

De overeenkomst bestaat uit twee delen: het intakeformulier en de algemene 

voorwaarden.  

-Met het intakeformulier wil ik graag een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen 

van je klachten en je hulpvraag. Misschien zitten er vragen tussen waarvan je niet 

goed weet wat je er mee aan moet. Je kunt dit altijd met mij bespreken. 

-De algemene voorwaarden geven de randvoorwaarden aan waarbinnen de 

therapeut en de cliënt een relatie aangaan. Het is een beschrijving van de rechten 

en de plichten van zowel de hulpverlener als de cliënt. Deze voorwaarden zijn 

gebaseerd op de voorwaarden zoals deze door mijn beroepsvereniging gehanteerd 

worden.  

Daarnaast is er ook van mij als zelfstandig praktijkhouder, een aanvullende 

beschrijving van de algemene voorwaarden terug te vinden op mijn website 

www.vanwissenverlieservaringen.nl onder het kopje download formulieren. Ik wil 

je vragen om beiden met aandacht te lezen. 
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Alle informatie die door jou wordt verstrekt is privé en vertrouwelijk en wordt ook als zodanig 

behandeld.  

 

Naam Cliënt: ............................................................................m/v ............ 

 

 

Geboortedatum: ........................................................................................... 

 

 

Adres: .......................................................................................................... 

 

 

Postcode / woonplaats: .................................................................................. 

 

 

Telefoonnummer(s): ..................................................................................... 

 

 

E-mail adres: ................................................................................................ 

 

 

Nationaliteit:   

 ............................................................................................................ 

 

 

BSN nr:   

 ............................................................................................................ 

 

 

Naam, adres, telefoon  huisarts:  

 ........................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………….... 
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Wat is jouw hoogst genoten onderwijs? 

Ο Basisonderwijs 

Ο VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) 

Ο HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) 

Ο VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 

Ο MBO (middelbaar beroepsonderwijs) 

Ο HBO (hoger beroepsonderwijs) 

Ο WO (universiteit) 

Ο Anders 

nl:………………………………………………………........................... 

 

Je bent:  

Ο Student 

Ο Werkzoekende 

Ο Gepensioneerd 

Ο Arbeidsongeschikt 

Ο Huisvrouw/Huisman 

Ο Anders, nl. 

Ο Werkende; beroep …………………………………………………………….. 

 

Geef een korte omschrijving: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Wat is je huidige burgerlijke staat? 

Ο ongehuwd 

Ο gehuwd sinds .............................................................................. 

 wettelijk samenwonend sinds ....................................................... 

Ο gescheiden sinds ......................................................................... 

Ο weduwe/weduwnaar sinds ..................................…………………. 

 

Heb je kinderen? 

Ο nee 

Ο ja Ο meisje(s)  

 ............................................Leeftijd(en):……………….............. 

  Ο jongen(s)  

 ............................................Leeftijd(en):……............................. 
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Hoe is je huidige leefsituatie? 

Ο Alleenwonend 

Ο Gehuwd/Samenwonend met partner 

Ο Gehuwd/Samenwonend met partner en ………………..kind(eren) 

Ο Samengesteld Gezin met ……………………………....kind(eren) 

Ο Samenwonend met …………………………………..…kind(eren) 

Ο Samenwonend met ouders 

Ο Anders,  nl. ............................................................................... 

 

Door wie ben je doorverwezen? 

Ο eigen verzoek 

Ο huisarts   

Ο specialist  

Ο hulpverlener  

 Naam:........................................................................................ 

Ο instantie  

 Naam:….................................................................................... 

Ο anders   

 nl.………................................................................................... 

 

Heb je lichamelijke klachten? 

Ο nee 

Ο ja, zoals: 

 ................................................................................................... 

   

 ................................................................................................... 

 

Gebruik je medicijnen: 

Ο nee 

Ο ja,  welke/ waarvoor? 

 .......................................................................................................... 

 

            ....................................................................................................... 

 

 .......................................................................................................... 
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Hoe omschrijf je je stemming over de afgelopen 4 weken?  

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

Hoe beschrijf je je huidige slaappatroon? 

Ο Regelmatig 

Ο Regelmatig, soms onregelmatig 

Ο Onregelmatig 

 

Hoeveel uur slaap je ongeveer gemiddeld per nacht? 

Ο Minder dan 4 uur 

Ο 4-11 uur 

Ο Meer dan 11 uur 

 

Genotsmiddelen: 

Snoep je?  Ο nee 

   Ο ja wat snoep je?................................................. 

 

hoeveel per dag?............................................. 

 

Rook je?  Ο nee 

   Ο ja wat rook je?.................................................... 

hoeveel per dag?............................................. 

Drink je alcohol? Ο nee 

   Ο ja wat drink je?................................................... 

hoeveel per dag? ............................................ 

Gebruik je drugs? Ο nee 

   Ο ja wat gebruik je?................................................ 

hoeveel per dag?............................................... 
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Voel je je doorgaans veilig? 

Ο Nee 

Ο Zelden 

Ο Soms 

Ο Vaak 

Ο Altijd 

 

Ervaar je wel eens gevoelens van angst of paniek? 

Ο Nee 

Ο Zelden 

Ο Soms 

Ο Vaak 

Ο Altijd 

 

Is er sprake van het terugkeren van dezelfde gedachten en/of handelingen? 

Ο Nee 

Ο Zelden 

Ο Soms 

Ο Vaak 

Ο Altijd 

 

Pieker je wel eens? 

Ο Nee 

Ο Zelden 

Ο Soms 

Ο Vaak 

Ο Altijd 

 

Heb je zelfmoordgedachten? 

Ο Nee 

Ο Zelden 

Ο Soms 

Ο Vaak 

Ο Altijd 

 

Heb je een schokkende ervaring meegemaakt? 

Ο Nee 

Ο Ja, nl. ................................................................................................. 
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Hoe is de samenstelling van het gezin van herkomst? 

 

.................................................................................................................... 

 

Komen er specifieke ziektes voor in de familie? 

Ο nee 

Ο ja, zoals:  ............................................................................... 

    ............................................................................... 

 

Wat is je religieuze achtergrond? 

Ο geen 

Ο welk geloof/godsdienst:

 ........................................................................................................... 

 Wel/niet praktiserend? ...................................................................... 

 

Heb je hobby’s? 

Ο nee 

Ο ja, zoals:  .............................................................................. 

    .............................................................................. 

    .............................................................................. 

 

Ben je lid van een club of vereniging? 

Ο nee 

Ο ja, zoals:  ............................................................................. 

    .......…................................................................... 

    ............................................................................. 

 

Wat is de reden dat je je hebt aangemeld voor counseling? 

………………………………………………………………………..………. 

.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………..……………. 

.................................................................................................................. 

 

Wat zou je met onze gesprekken willen bereiken? 
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.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………..………. 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………..………. 

.................................................................................................................. 

 

Wat is de duur van de aanwezige klachten/belemmeringen? 

Ο 0-4 weken 

Ο 1 maand – half jaar 

Ο half jaar -  1 jaar 

Ο langer dan een jaar 

Ο anders nl………………………………………………………………………..…….. 

 

Ben je voor deze klachten/belemmeringen al eerder onder behandeling geweest van een huisarts, 

psycholoog, psychiater, therapeut of andere hulpverlener? 

 

Ο nee 

Ο ja,  enkele malen maar niet op regelmatige basis; bij wie? 

….......................................................................................................... 

Ο ja, in behandeling (geweest) gedurende langer dan een maand; bij wie? 

 …………………………………………………………………….…… 

 

Wat was het doel van deze behandeling? 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………..………. 

.................................................................................................................. 

 

Wat was het resultaat van deze behandeling? 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………..………………………. 

.................................................................................................................. 
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Geef je, gedurende de periode dat je wordt begeleid door Van Wissen Praktijk voor 

Verlieservaringen, toestemming dat er contact wordt opgenomen met de huisarts om met 

betrekking tot de door jouw genoemde klachten overleg te plegen;uiteraard indien dit voor de 

behandeling noodzakelijk wordt geacht en na overleg met jou. 

Ο ja 

Ο nee 

 

Stel je het op prijs dat er gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de 

huisarts en/of collega-verwijzer? 

Ο ja 

Ο nee 

 

 

Hieronder is ruimte voor onderwerpen die niet specifiek gevraagd zijn, maar voor jou wel van 

belang kunnen zijn. 

 

.................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................... 
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Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het 

medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. 

ouder(s) en/of verzorgers. 

 

Ο  Ja, ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden 

 

 

Handtekening Cliënt: ..................................................................................... 

(indien cliënt jonger is dan 18 jaar, tevens de handtekening van ouder(s) en/of verzorger(s)). 

 

 

Handtekening Therapeut: ............................................................................... 

 

 

Plaats & Datum: ............................................................................................ 

 

 

Cliënten vanaf 12 jaar zijn verplicht om een handtekening te zetten. 

 

Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. 

Wanneer ouder en/of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun 

aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten: 

 

Naam ouder(s) en/of verzorger(s):…………………………………………………. 

 

Handtekening(en):………………………………………………………………... 
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Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te 

worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener 

in het dossier van de cliënt op te bergen. 

 

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de 

cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder 

meer geregeld: 

 recht op informatie; 

 toestemmingsvereiste voor een behandeling; 

 de plicht om een cliëntendossier aan te leggen; 

 recht op inzage door de cliënt in dit dossier; 

 geheimhouding van cliëntgegevens. 

 

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn 

gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG. 

 

Wanneer de hulpverlener – in het kader van een ander therapie, waarin hij geschoold is -  het 

nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te 

wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt. 

 

Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 

 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de 

hulpverlener en de cliënt. 

 

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. 

Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd 

naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. 

 

3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door 

de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 

 

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft 

betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en 

brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom 

zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 
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5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een 

betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de 

betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel 

dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen 

voor rekening van de cliënt. 

 

6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich 

hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de 

betalingsverplichting heeft voldaan. 


