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TER INFORMATIE

Werkwijze
Wij leveren zorg op maat, individueel of met uw partner. Dit kan zijn op de praktijk in Bavel, online of
wandelend in de natuur.
Hierbij sluiten we zo goed mogelijk aan op uw behoefte zowel qua vorm (waar/hoe vinden de gesprekken
plaats) als qua inhoud. Dit kan betekenen dat we elkaar eenmalig of juist meerdere keren spreken.
Bereikbaarheid
U kunt ons bereiken per e-mail (info@pptolakker.nl). Daarnaast kunt u altijd het antwoordapparaat
inspreken (nummer 0161-411404) met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij proberen dan op
korte termijn te reageren. Indien nodig kunt u, via uw huisarts, 24 uur per dag een beroep doen op de
crisisdienst van de GGZ.
Locatie
Gesprekken vinden plaats:
Face to face: in de praktijkruimte in Gezondheidscentrum De Tolakker in Bavel. U vindt de praktijk op
de eerste verdieping aan de voorkant van het gebouw. De wachtruimte is naast de donkerbruine kast.
Neem daar plaats en uw behandelaar zal u vragen binnen te komen.
Online: via het beveiligde platform Therapieland. U ontvangt een e-mail met een link, waarmee het
gesprek opgestart kan worden. Als alternatief kan een ander medium gebruikt worden.
Wandelend: startpunt van de wandeling is veelal de parkeerplaats bij Beum in Dorst, te vinden aan de
Wethouder van Dijklaan 17, 4849 PG Dorst.
Tarief
Positieve Psychologie Tolakker werkt niet vanuit de BGGZ.
Het tarief voor een consult is € 99,-- per sessie van 45 minuten.
Verwijzing huisarts
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Vergoeding
Bent u aanvullend verzekerd, dan is er vaak een vergoeding mogelijk, in de polis vaak terug te vinden als
Complementaire Zorg.
In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug krijgt. Informeer ook bij uw zorgverzekeraar. Een indicatie
vanuit het NVPA, de beroepsvereniging waarbij wij aangesloten zijn, vindt u hier:
https://nvpa.org/verzekeringen/public
Algemene informatie is hier te vinden, wij bieden psychosociale therapie:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
Indien er sprake is van arbeidsgerelateerde problematiek is er eventueel een bijdrage in de kosten
mogelijk vanuit de werkgever. Vraag dit na bij uw organisatie.
Betaling
Na de sessie krijgt u een digitaal betaalverzoek. Na het voldoen van de betaling, ontvangt u de factuur
per mail. Indien van toepassing, kan u deze direct daarna indienen bij uw zorgverzekeraar.
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Afmelding of verzetten afspraak
Indien u onverwacht verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neem dan zo snel mogelijk
contact op. Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, wordt uw afspraak in
rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding.
Privacy.
Uw gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie
moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook hebben wij
beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.
Meer informatie over privacy vindt u op onze website.
Klachtenregeling
Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u
dit aan ons kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen om met u tot een oplossing te komen. Mocht u over
ons beroepsmatig handelen ontevreden blijven, dan kunt u de klachtencommissie van het NVPA
aanschrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website: https://nvpa.org/
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