
 
  
Praktijkinformatie 
In deze brochure is aangegeven hoe de praktijk met uw wensen en gegevens omgaat. Ook vindt u hier 
informatie over uw privacy, vergoeding, verwijzing en klachtenregeling. Indien u nog vragen of 
suggesties heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend ergotherapeut.  
 
Privacy  
Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de 
gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere 
ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen 
hebben een geheimhoudingsplicht.  
Vertrouwelijke patiëntgegevens worden zodanig afgeschermd dat deze niet voor derden zichtbaar zijn.  
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens 
onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.  
Alleen de gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het ergotherapeutisch 
behandeldossier opgeslagen.  
 
Bejegening  
De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal 
worden aangegeven wat de ergotherapeutische bemoeienis inhoudt. Als er bezwaren bestaan tegen 
de ergotherapeutische interventie dient de cliënt dit direct aan te geven.  
De ergotherapeut dient zich tegenover u als cliënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel 
gedrag  achterwege te laten.  Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in 
overleg met u worden voortgezet door een andere ergotherapeut of de behandeling worden 
beëindigd Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld 
worden.  
 
Patiëntenrechten 
Indien u behandeld wordt door een ergotherapeut, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage 
in uw patiëntendossier. U mag een behandeling weigeren. U heeft  recht op een second opinion. Als u 
ontevreden bent over de handelwijze van een van onze medewerkers dan is het mogelijk hierover een 
klacht in te dienen.  
 
Klachtenregeling  
Indien u van mening bent dat de medewerkers in de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens 
omgaan of dat u niet volgens afspraak behandeld bent, dan kunt u dit kenbaar maken volgens de 
binnen de praktijk geldende klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u opvragen bij uw 
behandelend ergotherapeut of bekijken op onze website. Wij stellen het op prijs dat, indien u vragen of 
suggesties heeft, u dit kenbaar maakt aan een van onze medewerkers. 
 
 
Directe toegankelijkheid ergotherapie / verwijzing  
Het is ook mogelijk directe toegankelijkheid te bieden. U kunt dan zonder verwijzing van huisarts of 
specialist een afspraak maken met een ergotherapeut. De ergotherapeut zal dan in een korte gesprek 
beoordelen of er zonder verwijzing gestart kan worden met de behandeling. Het is echter bij een aantal 
zorgverzekeraars niet mogelijk een DTE uit te voeren en zal een verwijzing alsnog bij de huisarts worden 
opgevraagd. 
 
Behandeltijd / duur  
De ergotherapeut probeert zoveel mogelijk op het afgesproken tijdstip bij u langs te komen, maar het 
kan altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden behandelingen uitlopen, waardoor het niet 



lukt om met uw behandeling te beginnen op het afgesproken tijdstip. Mocht een behandeling niet door 
kunnen gaan, dan wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of wordt de behandeling 
overgenomen door een collega.  
Bij behandeling aan huis is het lastig om een exact tijdstip aan te geven waarop de therapeut aanwezig 
is. Wij geven altijd een richttijd, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld door verkeersomstandigheden of uitval 
van andere afspraken, de therapeut eerder of later aanwezig is.  
 
Afspraak maken / afzeggen 
Tijdens werkdagen kunt u telefonisch een afspraak maken / wijzigen. Buiten kantooruren kunt u een 
voicemailbericht achterlaten. 
Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. 
Indien u binnen 24 uur voor aanvang uw afspraak annuleert of wilt verplaatsen, kunnen er kosten in 
rekening gebracht worden.  
Heeft naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend 
ergotherapeut. 
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