
 
 
 

 

Huisreglement 

1. Continuïteit: De continuïteit van de therapiesessies is cruciaal voor het slagen van de therapie. Tijdens 

de vakanties wordt de therapie dus niet stopgezet. Idealiter komt de patiënt met dezelfde frequentie 

als tijdens de schoolweken. 

 

2. Betrokkenheid ouders: Wij vinden de betrokkenheid van ouders een voorwaarde voor een succesvolle 

therapie. Ouders mogen de sessies dus zeker bijwonen zodat ze later kunnen optreden als co-

therapeut. In sommige gevallen (stotteren bij jonge kinderen, articulatie, …) is dit een voorwaarde voor 

het opstarten van de therapie.  

 

3. Ouderbegeleiding: Wanneer er stottertherapie wordt opgestart, wordt er eveneens ouderbegeleiding 

opgestart. Het hangt van de problematiek, leeftijd en situatie af in welke vorm deze doorgaat. 

Individueel, in groep, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, … . Dit wordt samen met u besproken.  
 

Indien er voor andere stoornissen nood is aan extra begeleiding onder de vorm van ouderbegeleiding is 

dit eveneens mogelijk.  

 

4. Vakantie: Tijdens de vakantie wordt steeds een nieuwe planning opgemaakt. De online agenda wordt 

reeds ruimschoots op tijd open gezet zodat u een afspraak kan inplannen.  

 

5. Betaling: Wij maken maandelijks een factuur en deze wordt via mail doorgestuurd. De eerstvolgende 

sessie wordt deze factuur via de Bancontact-app, Payconiq, of uw eigen bank-app afgerekend. Indien u 

verkiest om via overschrijving te betalen, kan dit ook. U kan dan de eerste sessie het betaalbewijs 

tonen. U krijgt dan direct het getuigschrift voor de mutualiteit mee.  

 

6. Derde betalersregeling: Indien het voor u financieel niet haalbaar is om de sessies te betalen kan er via 

een derde betalersregeling gewerkt worden. U zal dan steeds het remgeld betalen en ik ontvang het 

resterende bedrag via de mutualiteit. Bespreek dit dus zeker wanneer u deze regeling wenst toe te 

passen. 

 

7. Annulatie van sessie: Wijzigingen kunnen via de online agenda tot 24 uur voor de sessie aangepast 

worden. Hierna dient u ons via sms, mail of telefoon te contacteren. Sessies dienen ten laatste 24 uur 

op voorhand geannuleerd te worden. Indien dit niet het geval is, zijn we verplicht om dan het normale 

tarief aan te rekenen en is er helaas geen terugbetaling via de mutualiteit mogelijk.  

 

  



 
 
 

 

8. Overleg met derden: Wij hechten heel veel belang aan een goed contact met derden (leerkrachten, 

kinesisten, ergotherapeuten, …). Na een akkoord van de ouders zullen wij regelmatig overleggen via 

mail of telefonisch. Wanneer er een (multidisciplinair) overleg wordt aangevraagd en u wenst hierbij 

onze aanwezigheid zullen we volgende tarieven (zonder terugbetaling) hanteren: 

 

• Aanwezigheid tijdens het overleg zonder verslag, per 30 minuten: 15 euro 

• Aanwezigheid tijdens het overleg met verslag: 40 euro 

• Verslag zonder aanwezigheid: 15 euro 

 

9. Privacy: Er wordt een cliëntendossier bijgehouden zolang de begeleiding loopt. Cliëntengegevens 

worden enkel intern gebruikt, zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim van de 

therapeut.  

 

10. Einde therapie: Beëindigen van de therapie gebeurt steeds na een afrondende laatste sessie of 

evaluatiegesprek, vooraf aangekondigd.  

 

11. School: Therapie op school is mogelijk. Hiervoor gelden enkele bijkomende afspraken.  

 

• Er zal, indien mogelijk, steeds gekozen worden voor een combinatie van sessies op school en in 

de praktijk. Dit om voldoende communicatie tussen de therapeut en de ouders mogelijk te 

maken.  

• De sessies zullen in de vakantie, in de praktijk, verder gezet worden.  

• Er wordt niet verwacht van de klasmeester of -juf om een afwezigheid wegens ziekte of uitstap 

door te geven. Gelieve dit op tijd (liefst 24 uur op voorhand) aan ons door te geven.  

• Bij schoolbezoeken wordt een, niet terugbetaalde, verplaatsingskost van 80 cent per sessie 

aangerekend. 

 
 

 

Door in Het Taterbos een behandeling op te starten gaat u akkoord met bovenstaande huisregels.  
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