Praktische informatie over het verloop van de therapie
Intake gesprek:
Het traject start met een intake gesprek met u als ouders of verzorgers, zonder dat uw kind daarbij is.
Onderzoeksfase
De therapie start met een viertal onderzoeksessies in de praktijkruimte met jullie kind. Het eerste
half uur kies ik de activiteiten uit daarna uw kind. Als gewenst kan ik een observatie doen op school.
Onderzoeksrapport
Na de onderzoeksfase kan in overleg gekozen worden voor een therapie vrije week. Dan wordt met
de verzamelde informatie een rapport geschreven met de bevindingen, een omschrijving van het
behandelplan en de gestelde doelen. Ook wordt er een indicatie gegeven over de benodigde aantal
sessies. U ontvangt dit rapport. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden om dit rapport te
bespreken.
Behandelfase
Vervolgens start de behandelfase. Afhankelijk van wat er speelt, wordt hier gemiddeld 20 sessies
voor ingeschat, dat is exclusief de vier onderzoeksessies.
Tussenevaluatie gesprek
Tussendoor wordt u uitgenodigd voor een tussen-evaluatiegesprek rond de tafel. In overleg kan
gekozen worden voor een therapie vrije week.
Eindevaluatie rapport
Het traject wordt ten slotte afgesloten met een eind evaluatie rapport. Als u dat fijn vindt kunnen we
een afspraak maken om dit rapport te bespreken.
Tussentijdse gesprekken
Er wordt een sessie tarief van € 65,- berekend voor de volgende zaken: het intake gesprek, de
onderzoeksessies, het onderzoeksrapport, het tussenevaluatie gesprek en eventuele extra
gesprekken en schoolobservatie(s). Tijdens het brengen of halen kunt u samen of in overleg met uw
kind, kort ingrijpende bijzonderheden vermelden. Soms is het handiger dat (kosteloos) kort via app of
telefoon te doen. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken voor een extra gesprek.
Facturatieschema
De eerste factuur ontvangt u per mail na de onderzoeksfase en het rapport, daarna maandelijks.
Therapievrije week
De genoemde therapie vrije weken worden in overleg met u ingezet. Het kan ook op een later of
eerder moment ingezet worden of niet.
Schoolvakanties
De therapie vindt veelal buiten de schoolvakanties plaats. Vakanties kunnen per school verschillend
zijn. In goed overleg kan hiervan afgeweken worden.
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