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Behandeltarieven:
Wij hanteren een all-in tarief van € 79,20 per uur. Dit is inclusief zaalhuur en
reistijd/reiskosten.
In overleg kan de therapie ook op locatie (school, buurthuis, gymzaal van de
gemeente) plaatsvinden.
Behandelperiode:
1 uur intake
10 uur behandeling
1 uur tussenevaluatie
evt. 10 uur behandeling
1 uur voor het schrijven van een evaluatie/eindrapport (optioneel)
1 uur eindevaluatie
In principe werken wij in blokken van 10 sessies. Als er minder nodig is
stoppen wij uiteraard eerder.
Betalingsvoorwaarden:
Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie
Gezondheidszorg:
1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomste tussen de hulpverlener en de cliënt.
2.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak
geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de
hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en
billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
3.
De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de
behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de
factuur te zijn betaald.
4.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na
factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe
en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente
in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom
zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.
Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener
de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14
dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener
gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te
laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering
komen voor rekening van de cliënt.

6.

7.

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de
behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te
schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden
van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn
voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt cq ouder(s) en /
of voogd.

Zorgverzekeraar
PMT wordt in de meeste gevallen gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende
verzekering.
Hierbij valt de psychomotorische therapie (PMT) onder de alternatieve
geneeswijze.
Het bedrag dat per behandeling vergoed wordt is per zorgverzekeraar
verschillend.
Wij adviseren ouders om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar en
zich goed te laten informeren.
Het vergoedingsoverzicht is te vinden via de website van de NFG, onder het
kopje ‘Vergoedingen zorgverzekeraars.
Onze registratienummers zijn te vinden op onze website: www.praktijkmave.nl
Indicatie via de gemeente
Per 1 januari 2018 behoren wij tot de gecontracteerde aanbieders van de
gemeente Nijmegen en Wijchen.
Ouders kunnen zodra de vergoeding rond is aanspraak doen op een
beschikking via het sociaal wijkteam.
Wachttijd
Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor therapie, kan er op korte termijn een
afspraak worden gemaakt.
De behandeling start met een intakegesprek, waarin onderzocht wordt wat de
aard van de problematiek is en wat uw vraag/klacht is. De behandeldoelen en
de behandelfrequentie worden in gezamenlijk overleg nader bepaald.
Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst van maximaal 3 maanden.
Wanneer uw zoon/dochter aan de beurt is, is afhankelijk van verschillende
factoren (therapielocatie, flexibiliteit in behandeltijd en dag).

