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Behandelovereenkomst 

Deze overeenkomst dient na de eerste behandeling door de cliënt akkoord bevonden te worden via het 

softwareprogramma MijnDiAd van Haptonomie Den Haag. De akkoordverklaring wordt bewaart in het digitale dossier van 

de cliënt. 

Behandeling 

De cliënt is geïnformeerd over de behandelwijze van haptotherapie en dat gedurende oefeningen tijdens de 

haptonomische begeleiding het lichaam ook op de huid aangeraakt wordt. 

Samen met u bepalen wij de behandelwijze en het doel van de behandeling. 

Tarieven 

De cliënt is op de hoogte van de tariefstelling van de verschillende soorten diensten. Deze zijn te vinden op de website en in 

de informatiemap op de praktijk. 

Betaling en vergoeding 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten van de haptotherapeutische behandeling in een 

aanvullend pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van de zorgverzekering. 

• Een overzicht van de vergoedingen voor haptotherapie door de zorgverzekering vindt u op de website van onze 

beroepsvereniging: 

VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje ‘vergoeding’  

NFG: www.de-nfg.nl onder het kopje ‘vergoedingen’ 

• Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering. 

• De rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. 

• Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet te allen tijde met de therapeut besproken 

worden. 

Bij verhindering 

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren worden verplaatst of worden afgezegd. 

Bij te laat afzeggen of niet verschijnen brengen wij 35 euro in rekening voor de gereserveerde tijd. 

Beroepscode en klachtenregeling 

De VVH therapeuten hebben zich akkoord verklaard met de VVH-beroepscode (Jan Tigges en Maimoene van der Steen-

Weerdenburg). Op de website van de VVH vindt u meer informatie over de beroepscode en de klachtenprocedure. Tevens 

hebben wij hiervan een exemplaar liggen in de praktijk, ter inzage. 

De NFG therapeut heeft zich akkoord verklaard met de NFG beroepscode (Violette Schnetz).  


