
 
  
 
 

                                            

        
ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE PRAKTIJK DYNAMO 
 
Van harte welkom bij Praktijk Dynamo! In dit document vindt u de algemene voorwaarden en informa-
tie over de praktijk. Zou u dit voor de eerste sessie willen lezen? 
 
Intake 

In het eerste gesprek focussen we ons op uw hulpvraag en gaan meteen aan de slag als we daar 
helderheid over hebben.  

Uiteraard kan het ook zo zijn dat ik aan het eind van het gesprek tot de conclusie kom dat ik u beter 
kan doorverwijzen. Dit zal ik dan met u bespreken. 

 
Behandeling 

Meestal maak ik tweewekelijkse afspraken bij de start van de behandeling. We stemmen met elkaar af 
wat het beste bij u past. Daarna zullen we de frequentie zo snel mogelijk verlagen.  

Regelmatig zullen we uw vooruitgang evalueren. Aangezien er vaak sprake is van een kortdurend en 
intensief therapietraject mag zeker na 5 sessies opmerkelijke vooruitgang verwacht worden. 

 
Algemene voorwaarden en informatie 

 U ontvangt de factuur binnen enkele dagen per email. De factuur kunt u indienen bij uw zorg-
verzekeraar.  

 Indien u voor (alternatieve) geneeskundige zorg verzekerd bent, zal uw zorgverzekeraar af-
hankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeelte-
lijk vergoeden. Zie hiervoor ook https://praktijkdynamo.nl/algemene-voorwaarden-en-
informatie-praktijk-dynamo/ 

 Bij verhindering graag minstens 48 uur van tevoren berichten, teneinde kosten berekend voor 
de besproken tijd, te vermijden.  

 Bij onverwachte verhindering door bijv. ziekte op de dag van de afspraak: alleen afmelden via 
mobiel nr 06 13223839 ! 

 U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. 
 De cliëntendossiers zijn beveiligd. Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder 

zijn/haar schriftelijke toestemming. 
 De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bij-

scholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteitscon-
trole. Samen met de zorgverzekeraars en de consumentenbond wordt hierop toegezien. 

 Dossiers worden volgens de regelgeving, 20 jaar bewaard. 
 De beroepsverenigingen hebben een eigen onafhankelijke klachtenregeling. Alle reacties en 

eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld.  
Voor meer informatie zie www.scag.nl . 

 Tijdens de eerste sessie wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. 
Door de beroepsvereniging is dit verplicht gesteld. 
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Praktijkcode 
De praktijkcode is belangrijke informatie voor uw zorgverzekeraar:      
AGB code 1 W.G.van Barneveld: 94008868 
AGB code 2 W.G.van Barneveld: 90026602  
Praktijkcode: 9457508  
Praktijkcode: 9005483 
 
Locatie Nieuw Vennep 
 
 
Bereikbaarheid 
Mobiel   (06) 13 22 38 39 
E-mail   willeke@moeiteloosbestaan.nl  
 
 
Spreekuur 
Er is alleen spreekuur overdag volgens afspraak.  
 
 
Kosten  
Individuele sessie Relatie sessie 
Online 
€ 107,- 60 minuten 
Optioneel 
€ 97,- 45 minuten 
€ 70,- 30 minuten 

Online 
€ 167,- 90 minuten 
Optioneel 
€ 127,- 60 minuten 
€ 147,- 75 minuten 

  
In de praktijk  
€ 117,- 60 minuten 
Optioneel 
€ 107,- 45 minuten 
€ 127,- 75 minuten 
 

In de praktijk  
€ 177,- 90 minuten 
Optioneel 
€ 137,- 60 minuten 
€ 157,- 75 minuten 

   
De consulten vinden plaats in de praktijk, online of telefonisch. Belafspraken worden berekend op 
basis van de tijd.  
De ingeplande tijd wordt in rekening gebracht; dus als bijvoorbeeld een consult van een uur eerder 
wordt afgerond, dan geldt het tarief van 1 uur.  
De kosten van een behandeling worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De 
vergoedingen vallen onder aanvullende, complementaire of alternatieve geneeswijze, omdat ik geen 
eerstelijnspsycholoog ben. 
 
 
Erkenning en kwaliteitsbeleid 
Praktijk Dynamo is erkend door:      
LVNT: Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten 
NVPA: Nederlandse vereniging voor psycho-sociale therapeuten      
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.    
SCAG: Geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg 
 
 
Meer informatie 
www.praktijkdynamo.nl  
www.nvpa.org  
www.rbcz.nl  
www.lvnt.nl  
www.scag.nl 
 


