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ONZE WERKWIJZE: 

• Allereerst is het van belang dat u het gevoel heeft met respect en waardering benaderd te worden. 

Het gaat erom dat u zich veilig voelt, veilig genoeg om eerlijk en volledig te vertellen wat u dwars 

zit. Wij veroordelen niet, geven geen onvoldoendes, maar willen met u samen zoeken hoe uw leven 

verbeterd kan worden en wat daarbij uw rol en inbreng kan zijn. 

• Na de intake stellen wij samen met u een behandelplan op. Wij vertellen wat wij denken wat er aan 

de hand is en proberen aan te geven hoelang de behandeling zal duren, afhankelijk van uw doelen. 

Als wij denken dat andere vormen van hulp elders meer passend zijn voor u, geven wij dat aan.  

  

UW RECHTEN: 

• Wij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij zijn gehouden aan enkele wetten 

zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en privacywetgeving. Ook vallen wij 

onder het tuchtrecht.  

• Alleen met uw goedkeuring en toestemming kunnen wij inlichtingen aan anderen verstrekken. Als 

wij inlichtingen verstrekken zoals een brief naar uw huisarts, dan vragen we daarvoor expliciete 

toestemming en noteren uw goedkeuring in het dossier. 

• U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u heeft ook het recht om uw dossier te laten 

vernietigen als u daar prijs op stelt. 

• Als u een klacht heeft dan kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van onze 

beroepsvereniging (www.nvpa.nl). 

 

REGELS ROND MAKEN VAN AFSPRAKEN: 

• Een behandelconsult duurt standaard 45 minuten directe gesprekstijd voor individuele therapie en 

60 of 75 minuten voor relatietherapie. De eerste intakegesprekken duren soms langer. 

• Wij vinden het vervelend als u moet wachten en werken graag op tijd. Wij houden ons zoveel 

mogelijk aan de afgesproken tijd. Wij vragen u op tijd te komen, zodat we de gesprekstijd optimaal 

kunnen gebruiken. 

• In geval van ziekte en calamiteiten mag u een afspraak op elk moment afzeggen. Afspraken die om 

andere redenen op de dag zelf worden afgezegd (of niet worden afgezegd) worden voor 50% 

rechtstreeks bij u in rekening gebracht en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit doen 

we omdat we de tijd voor u hebben gereserveerd. 

 

KOSTEN EN VERGOEDING ANNE TEBBENS 

• Kosten: 45 minuten €88,50 (individueel), 60 minuten €118,00 (relatie) en 75 minuten €147,50 (relatie 

uitgebreid).  

• Dit valt onder de aanvullende verzekering. U krijgt meestal een deel vergoed als u aanvullend 

verzekerd bent, zie ‘psychosociale therapie’ https://nvpa.org/verzekeringen/public. Ik voldoe aan alle 

gestelde eisen. 

• Uw eigen risico (€ 385,00) wordt niet aangesproken. 

• U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.  

• Eenmaal per maand declareer ik de geboden zorg bij u. Alleen de directe gesprektijd wordt in 

rekening gebracht. De indirecte praktijkkosten en indirecte tijd is inbegrepen in dit tarief. 

 

Plaats en datum:  

 

 

 

Handtekening voor akkoord: 
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