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Roepnaam kind/tiener : …………………………………  
  

Voorletters, achternaam en evt. meisjesnaam van moeder : ………………………………………… 

 

Voorletters, achternaam van vader:……………………………………………………………………
   

Adres:………………………………………………………………………………………………….. 
 

Postcode: ………………  Woonplaats:……………………………………………… 

 

Tel. thuis:  ……………………. Werk:  ……………… 06 -……………… 

 

Geboortedatum kind/ tiener : ………………  Geboorteplaats: ……………………… 

 

E-mailadres: ……………………………………   

 

   

  
Contract Speltherapie  

 

• In de intake wordt de hulpvraag van het kind en de doelen voor de observatie door de ouders 

en therapeut vastgesteld. Een tiener wordt zoveel mogelijk bij de intake betrokken. 

• De observatieperiode bestaat uit 3 spelsessies, 1 keer per week. Daarna krijgen de ouders een 

observatieverslag dat met hen besproken wordt en een advies voor eventuele verdere hulp. 

Kiezen de ouders voor hulp door speltherapie dan worden de behandeldoelen opgesteld.  

• Regelmatig is er terugkoppeling naar en overleg met de ouders over de voortgang en het 

verdere verloop van de therapie. 

• In overleg met de ouders wordt de therapie beëindigd als het kind zelf verder kan of als er 

andere hulp nodig is. Om de therapie goed af te ronden is de laatste spelsessie een sessie 

waarin we afscheid nemen. 

• Een spelsessie bestaat gewoonlijk uit 55 minuten. Ook de oudergesprekken duren 55 minuten.  

Elk nieuw kwartier wordt extra in rekening gebracht. 

• De speltherapie vindt plaats op het adres van Spectrum, Nieuweweg 87 in Hattem of op het 

adres van De Schatgravers, Burg. Malcorpslaan 101a in Hasselt. De gesprekken en het spel 

dragen een vertrouwelijk karakter. 

• De ouders geven de medewerker van Spectrum toestemming hun kind niet-seksueel gericht 

aan te raken. 

• De ouders geven toestemming dat er tijdens de spelsessie (geluids)opnamen gemaakt worden. 

Deze opnamen zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de therapeut. Overleg in supervisie en 

intervisie gebeurt zonder de namen van de kinderen te noemen. 

• Het dossier bestaat uit het intakeformulier, het intakeverslag, het behandelplan,  de 

observatie- en evaluatieverslagen. Zonder toestemming van de ouders kan niemand het 

dossier inzien. 
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• De speltherapeut is lid van de Nederlandse vereniging voor Speltherapeuten (NVVS)  en volgt 

de beroepscode van de vereniging. In de beroepscode is een klachtenregeling opgenomen. 

Mochten de ouders onverhoopt klachten hebben waar we niet uit komen dan kunnen ze 

schriftelijk contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie van de NVVS. 
• Volgens de beroepscode is de therapeut  verplicht zich te houden aan de internationaal 

verdrag inzake de rechten van het kind en aan de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

• Kosten  spelsessie, intake en oudergesprek:  € 71 incl. BTW. Bij verhindering graag twee 

werkdagen voor de afspraak afmelden. Wanneer een sessie binnen twee werkdagen 

geannuleerd wordt, wordt de spelsessie wel in rekening gebracht. Gewoonlijk wordt per 

maand gedeclareerd. 

 

 

 Ik heb kennis genomen van de aanwezigheid van het privacy statement en de klachtenregeling binnen 

Spectrum en weet dat deze zijn opgenomen in de footer van de website: www.spectrum13.nl  

 Ik geef toestemming voor het bewaren van die persoonsgegevens die in het kader van mijn 

behandeling bewaard dienen te worden, zoals opgetekend in het privacy statement dat binnen 

Spectrum van kracht is.  

 Ik geef toestemming om, in geval van ziekte of uitval, mijn gegevens te verstrekken aan de waarnemer 

 

 

 Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod en de activiteiten binnen Spectrum 

 Ik geef toestemming om: 

 

  Mij mailingen te sturen met actueel aanbod en/of nieuwe ontwikkelingen binnen Spectrum  

   Mijn mailadres te gebruiken om mij ca 4 x per jaar de nieuwsbrief van Spectrum toe te sturen  

 

 

 

Voor akkoord         

 

 

Datum:   .........................................    

 

 

Handtekening client(e):  .........................................    

 

Handtekening therapeut(e):  .........................................    

 

 

 

Naam therapeut: ……………….. 
Lidcode …………  

Persoonlijk AGB-code …………   

Praktijk AGB-code  ……….  
RBCZ registratienr. …….. 

mailto:info@spectrum13.nl
http://www.spectrum13.nl/

