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Werkdagen
In Nijmegen, Daalseweg 355 werk ik op maandag tot en met vrijdag.
Wachtlijst
Over het algemeen is het mogelijk binnen twee weken na aanmelding te starten met
behandeling.
Bereikbaarheid
Doordat ik regelmatig in gesprek ben, zal ik heel vaak de telefoon niet direct kunnen
beantwoorden. De email werkt meestal het beste. Whatsapp- berichten worden niet
beantwoord.
Je kunt wel altijd mijn voicemail inspreken, ook buiten kantoortijden.
Ik bel je dan z.s.m. terug, maar niet ’s avonds en in het weekend.
Crisis
Mocht er sprake zijn van een crisis, dan kun je meestal het beste contact opnemen met
je huisarts.
Tijdens werkdagen zal ik wel zoveel mogelijk proberen om je van dienst te zijn.
Registratie
ik ben geregistreerd bij de volgende beroepsgroepen:
NVPA, registratienummer
En de koepelorganisatie:
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, registratienummer
Behandelovereenkomst en Betalingsvoorwaarden
Als therapeut van de NVPA ben ik verplicht een schriftelijke behandelovereenkomst
met je te sluiten. Wanneer je na het kennismakingsgesprek besluit om bij mij in
behandeling te willen komen, zal ik je de behandelovereenkomst ter invulling mailen.
Tijdens het eerste consult zullen we deze dan beiden ondertekenen.
Beroepscode en klacht- en tuchtrecht
Ik houd me aan de beroepscode van de NVPA. Mocht je onverhoopt klachten hebben,
dan kun je je richten tot hun klachtencommissie. Als lid van de RBCZ val ik ook onder
het tuchtrecht van de RBCZ.
Deze is als bijlage toegevoegd
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Annuleringsregeling
Consulten, die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen volledig in
rekening worden gebracht, indien in de gereserveerde tijd niet een andere cliënt wordt
behandeld. Een afmelding is pas geldig als ik een mail ter bevestiging heb gestuurd.
Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden psycho sociale therapie gedeeltelijk via de
aanvullende verzekering ofwel complementaire zorg, altijd tot een maximum. Dit
gebeurt onder de noemer ´Alternatieve zorg´.
Het eigen risico geldt niet voor deze vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
TARIEVEN 2019
Een consult kost 94 euro
Overleg met huisarts is bij de prijs inbegrepen. Voor overleg en/of verslaglegging naar
werkgever of uitkerende instantie wordt de bestede tijd per eenheid van 15 minuten
volgens het afgesproken uurtarief in rekening gebracht
Voor telefonische consulten wordt per eenheid van 15 minuten het afgesproken
uurtarief naar rato in rekening gebracht.

Privacyverklaring
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier
aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandeling-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens,
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk
of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s,
gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn
opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
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door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen
genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan de richtlijnen van de NVPA (www.NVPA.org)
Alleen uw behandelaar, heeft toegang tot de gegevens in uw dossier.
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum,) wordt
verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld
afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
De details van ons Privacybeleid staan in het bijgevoegde document privacybeleid.
Hierin vindt u precies welke gegevens ik noteer en en waarvoor ik uw gegevens gebruik.
Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.
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PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing
zijn.
(contact-) Gegevens Zorgverlener:
Drs Maurice Willems
Daalseweg 355 6523 CC Nijmegen
Mobiel: 0620774260
Mjcl.willems@het.nl
www.mauricewillems.com
is verantwoordelijk voor de
gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging

□
□
□
□
□

Wij noteren in uw dossier

Bij minderjarigen < 16 jaar
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behandeling
administratie, maken van afspraken
innen van consultkosten
facturering t.b.v. cliënt en
zorgverzekeraar
voldoen aan een wettelijke
verplichting (bijv. belastingaangifte)

□ naam, adres, woonplaats
□ telefoonnummer
□ e-mailadres
□ geboortedatum
Bijzondere persoonsgegevens
□ medische gegevens
□ relevante sociaal maatschappelijke
gegevens (bijv. relatie, kinderen,
woon- en werksituatie, hobby’s/
sport)
□ contactgegevens van de huisarts
□

naam, adresgegevens,
telefoonnummer en mailadres van

Registratienr.204608R

□
Bewaartermijn dossier

□

beide ouders
schriftelijke toestemming van beide
ouders
15 jaar na de laatste wijziging/
toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
□ om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld
als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere
behandelaar;
□ voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan
stagiaires of overige lesdoelen;
□ geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw
gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
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