Behandel overeenkomst/Informatie over
Neurotherapie & Neurofeedback op deze
praktijk: xs2brain
Deze behandelovereenkomst zal u op de dag
van de intake gegeven worden ter
ondertekening.
Privacy Statement:
Op deze praktijk worden zakelijke,
verzekeringstechnische en persoonlijke gegevens van u
gevraagd en uitsluitend gebruikt op deze praktijk voor
communicatie en facturering.
Tevens worden persoonlijke medische gegevens van u
of uw kind opgetekend zowel op papier als digitaal. Al
deze gegevens blijven strikt persoonlijk en geheim en
worden zonder uw toestemming met niemand anders
gedeeld.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u
toestemming voor het opslaan van al deze gegevens, u
kunt uw toestemming ten alle tijden wederom ongedaan
maken.

U heeft ten alle tijden toegang tot deze gegevens.

De sessies vinden plaats in de praktijk van Slingelandtstraat 24c te Den Haag.
Elke sessie duurt ongeveer 1 uur, de intake vergt 2 uur. De uur prijs bedraagt € 80,-.
U krijgt een nota per maand en wordt vriendelijk verzocht deze te voldoen binnen 14
dagen. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor aangesloten
zorgverzekeraars kijk op www.de-nfg.nl onder vergoedingen zorgverzekeraars. De
hoogte van de vergoeding is per verzekeraar anders, afhankelijk van de
polisvoorwaarden in de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor dus in de uw eigen
polisvoorwaarden.
Afspraken welke niet vóór 18.00 uur de dag vóór de behandeling zijn afgezegd
worden als een normale afspraak in rekening gebracht. U kunt te allen tijde, ook in
het weekend, een boodschap inspreken op de voice mail van 0639881384.
U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van uw vorderingen of de vorderingen van
uw kind. Als u enige vraag heeft over inhoud van neurofeedback of administratieve
vragen, aarzel dan niet dat te vragen, of stuur een mail naar: xs2brain@gmail.com.
Uiteraard vraag ik aan het begin van elke sessie hoe het na de vorige sessie is
gegaan, maar het is ook belangrijk om je bevindingen (veranderingen) zelf bij te
houden of eventueel tussendoor aan mij te mailen. Op die manier blijf ik optimaal op
de hoogte en kan, indien nodig de behandeling aanpassen.
U kunt van mij verwachten dat ik al mijn kennis en kunde inzet om een goed resultaat
te boeken. U kunt rekenen op een zeer persoonlijke begeleiding.
Neurofeedback kent geen blijvende negatieve bijwerkingen. Het kan, met name na
de eerste sessies voorkomen dat u of uw kind extra vermoeidheid of ‘hangerigheid’,
of soms ook hoofdpijn ervaart. Soms worden bestaande klachten korte tijd (1-2 uur)
verergert. Dit heet ‘rebound’ effect en is normaal als er veranderingen in het brein
plaatsvinden. Het is belangrijk altijd alles, dat is opgevallen aan mij te melden.
In de regel worden twee systemen gebruikt:
1. Het Neuroguide z score neurofeedback is een uniek neurofeedback
programma. Een zeer geavanceerd programma dat in de VS is ontwikkeld en
daar nu (ook bij de overheid) geldt als ‘gouden standaard’. Voor informatie
over dit systeem kunt u uiteraard bij mij terecht maar u kunt ook kijken op
www.appliedneuroscience.com
2. Het Neurofield systeem. Dit wordt ter ondersteuning gebruikt. Het systeem
genereert een specifiek (zeer licht) elektromagnetisch veld dat door
hersencellen wordt overgenomen. Toepassing van dit systeem maakt de
neurofeedback behandeling veel effectiever. Het brein krijgt als het ware de
juiste energie frequenties om te kunnen veranderen. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.neurofield.nl & www.neurofield.org

3. Het NeuroField Electro-therapie programma. Hierbij worden zeer lichte, niet
pijnlijke elektrische prikkels op het hoofd toegepast. Het gaat er hierbij om, om
via zg. steuncellen in het brein, de flexibiliteit en de communicatie kwaliteit te
verbeteren. In de regel worden combinaties van alle drie vormen van
neurotherapie gebruikt.
Na de intake ga ik er van uit dat u op de hoogte bent van de gang van zaken op deze
praktijk. U krijgt deze informatie persoonlijk overhandigd.
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Den Haag, datum

……………………………… Naam: handtekening

Client: (12 jaar en ouder) datum ………………………….. Naam ……………………………………

Handtekening
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Handtekening

