Praktijkinformatie Kinderpraktijk Samen
Over de hulpverlener en de praktijk:
Mijn naam is Lonneke van Elburg. Ik ben orthopedagoog, geregistreerd bij de NFG (vakgroep VPMW, registercode
7805247736), de RBCZ (licentienummer 810059R) en het SKJ (registratienummer 120006062).
Mijn ruime, kindvriendelijke praktijkruimte is gevestigd in een prachtig oud schoolgebouw, “De Burgemeester’, aan de Burg.
Martenssingel 15 te Gouda. De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen en hanteert een privacy
reglement, dat via de website is na te lezen. Mijn AGB code is: 90049544.
Mijn werkmomenten zijn: maandag, dinsdag (tot 14.30 u) en vrijdag.
Mijn telefoonnummer is 06 349 251 50 en mijn e-mailadres: welkom@kinderpraktijksamen.nl
Indien noodzakelijk, is in afstemming waarneming beschikbaar.
Over de behandeling:
Tijdens het intake gesprek maken wij kennis met elkaar en stemmen we af hoe we de behandeling vorm zullen geven. In
mijn praktijk geef ik orthopedagogische behandeling, hetgeen inhoudt dat we werken aan het probleem van je kind, in de
context van zijn/haar omgeving. Ik werk daarom enerzijds met het kind zelf aan het veranderen van gevoelens, gedachten
en gedrag. Anderzijds word je als ouder altijd actief bij de behandeling betrokken. Juist door samen te werken aan een
bepaald probleem kan een kind zich – in verbinding- op een positieve wijze ontwikkelen. Door in de sessie samen dingen te
bespreken en oefenen, kunnen inzichten en adviezen gemakkelijk vertaald worden naar de dagelijkse thuissituatie.
Daarnaast kunnen apart ouderadviesgesprekken plaatsvinden waardoor er ruimte is voor evaluatie en volwassen reflectie.
De sessies met het kind hebben altijd een speels karakter, waardoor je kind zal merken dat het ook plezierig kan zijn om
aan moeilijke dingen te werken. Ik geef ook ouder-kind spelsessies waarin de onderlinge band (hechting) en het
(zelf)vertrouwen van het kind centraal staan (Sherborne Samenspel). Deze methode is ook zeer geschikt bij het verwerken
van traumatische ervaringen. Ieder die ik in mijn praktijk ontvang, krijgt een unieke behandeling op maat, waarbij we de
inhoud en wijze van behandeling samen afstemmen.
In de behandelovereenkomst geef je toestemming om samen (met je kind) te werken. Je geeft hiermee ook je akkoord voor
de informatie in deze brief en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Bij behandeling van kinderen, dienen beide
ouders met het ouderlijk gezag deze akkoordverklaring te ondertekenen.
Derden zullen alleen over de begeleiding worden geïnformeerd met jouw toestemming (tenzij van ernstige en acute dreiging
sprake is).
Kosten en vergoeding 2021:
Het tarief is € 89,- per uur voor regulier consult, een ondersteunend telefonisch of e-mailconsult, voor observatie, overleg
met derden of verslaglegging op verzoek.
Je ontvangt per maand één factuur met daarop een overzicht van de geboden hulp in die betreffende maand.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd worden. Bij niet tijdig annuleren worden de consultkosten in
rekening gebracht.
Afhankelijk van jouw verzekering is (gedeeltelijke) vergoeding vaak mogelijk vanuit het aanvullend pakket (psychosociale
hulp onder het kopje complementaire/alternatieve zorg). Je ontvangt zelf de rekening voor de gevoerde consulten, en je
bent altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de facturen en het tijdig doorgeven van veranderde
persoons/verzekeringsgegevens.
De vergoeding die jouw zorgverzekeraar biedt, kun je nazoeken op de site van mijn beroepsvereniging:
https://www.de-nfg.nl/images/NFGvergoedingen/20201123_NFG-vergoedingenoverzicht_2021.pdf
Het is raadzaam om bij je verzekeraar na te vragen hoe de vergoeding binnen jouw polis geregeld is, en of er specifieke
eisen worden gesteld.
Ik hoop op een heel prettige & succesvolle Samenwerking!
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