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Informed Consent  

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Informatie hierover 
kunt u vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl 

Een enkele sessie duurt drie kwartier. Een dubbele sessie duurt anderhalf uur. Na elke sessie ontvangt u per 
email een factuur. Deze factuur dient vóór de volgende sessie te zijn voldaan. Het gehanteerde behandeltarief 
geldt ook voor de eerste sessie. 

Om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen dient u zelf contact op te nemen met uw 
ziektekostenverzekeraar. Mogelijk heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 

Het annuleren van gemaakte afspraken dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Bij latere annulering 
wordt de sessie in rekening gebracht. Om een gesprek te annuleren kunt u ons een email sturen. Wij adviseren 
u de behandeling zo min mogelijk te stagneren; hoe beter de continuïteit des te meer profijt u van de 
behandeling zult hebben. 

U wordt gevraagd dit formulier in te vullen, in te scannen en via de email op te sturen. Na de eerste sessie kan 
de behandelaar u verzoeken een aantal aanvullende vragenlijsten in te vullen. Daarover wordt met u afspraken 
gemaakt.  

In principe zullen alle gesprekken bij dezelfde psycholoog plaatsvinden. U heeft het recht om op elk moment de 
behandeling af te breken, of te vragen dat een andere psycholoog u verder helpt. 

Ondergetekende, ……………………....…..…….…………………………..…….. (naam) verklaart inzake de 

psychotherapeutische behandeling bij: ……………………....…..…….…………………………..…….. (behandelaar): 

• kennis te hebben genomen van bovenstaande; 

• toestemming te geven aan de behandelaar om overleg te plegen met collegae, indien de behandelaar dit 
wenselijk acht; 

 Wel/ geen* toestemming te geven aan de behandelaar om gegevens uit te wisselen met de huisarts; 

 Wel/ geen* toestemming te geven om een eventuele DSM- of ICD-diagnose op de factuur (voor de 
zorgverzekeraar) te vermelden; 

• toestemming te geven om over de behandeling te publiceren, mits de biografische gegevens onherkenbaar 
worden gemaakt; 

 

Datum:     Plaats:    Handtekening: 

 

* aanvinken welke optie van toepassing is 

http://www.psynip.nl/
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Personaliaformulier 

Naam, voorletters:        

Voornaam:         

Geboortedatum:         Geslacht:   man    vrouw 

Adres:          

Postcode/Plaats:        

Telefoonnummer(s)        

Email adres:         

Burgerlijke staat:  ongehuwd  gehuwd   samenwonend   gescheiden   anders 

  sinds, evt. toelichting           

Hoeveel kinderen heeft u:    

Woonsituatie:   alleen   met partner   met kinderen  met partner en kinderen 

    bij ouders/familie   anders, nl       

   Aantal personen in huishouden:   

Kunt u aangeven via welke weg u bij ons terecht bent gekomen: 

 Aanbeveling   Website   Huisarts   Psychiater   Psycholoog  Maatschappelijk werker   

 anders, nl       

Huisarts 

Naam huisarts:         

Adres huisarts:         

Telefoonnummer:     

Toestemming overleg:  ja   nee       Toestemming inzage dossier:  ja   nee 

Verwijzer: (indien u naar ons bent doorverwezen) 

Naam verwijzer:        

Adres :          

Telefoonnummer:     

Toestemming overleg:  ja   nee       Toestemming inzage dossier:  ja   nee 
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Klachten 

Kunt u kort aangeven van welke klachten u last hebt:        

             

             

             

Van welke van de bovengenoemde klachten ervaart u de meeste last:      

             

Sinds wanneer heeft u last:           

Welke klacht zou u als eerste willen aanpakken:        

Wat is voor u de aanleiding om juist nu hulp te zoeken voor deze klachten:     

             

             

             

Zijn er omstandigheden, situaties en/of gebeurtenissen (bijvoorbeeld in uw werk, familie, relatie met 

partner, vrienden, etc.) die naar uw mening invloed hebben gehad op het feit dat u klachten kreeg: 

             

             

             

Bent u in elders in behandeling voor uw huidige klachten:   nee    ja, namelijk:    

             

Heeft u eerder in uw leven last gehad van uw huidige klachten:    nee    ja,     

             

Bent u onder behandeling geweest voor uw huidige klachten of problemen:    nee    ja: 

Klacht Bij wie en beroep  Instelling  periode  opname 

             

             

             

Was u tevreden over deze behandelingen:     ja   nee 
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Bent u onder behandeling (geweest) voor andere psychische klachten of problemen:    nee    ja: 

Klacht Bij wie en beroep  Instelling  periode  opname 

             

             

             

Was u tevreden over deze behandelingen:     ja   nee 

Bent u onder behandeling (geweest) voor lichamelijke klachten of problemen:    nee    ja: 

Klacht Bij wie en beroep  Instelling  periode  opname 

             

             

             

Was u tevreden over deze behandelingen:     ja   nee 

Gebruikt u medicijnen:  nee    ja: 

Naam medicijn     Dosering (mg) Aantal per dag Sinds 

              

             

             

Herinnert u zich in uw leven negatieve, schokkende gebeurtenissen:  

  nee   

  ja, namelijk:  ernstig lichamelijk letsel   oorlog   seksuele mishandeling   incest   

      miskraam, doodgeboren kind   overlijden partner   overlijden kind(eren)  anders 

Toelichting:            

             

             

Zijn uw klachten vóór of na deze gebeurtenissen ontstaan:    vóór    na 

Wat heeft u tot nu zelf gedaan om van uw klachten af te komen of uw problemen op te lossen:  
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Hoe reageert uw omgeving op uw klachten of problemen:       

             

             

Rookt u:   nee    gestopt sinds                    ja,    per dag 

Drinkt u koffie:   nee    gestopt sinds                    ja,    kopjes per dag 

Gebruikt u alcohol:   nee    gestopt sinds                    ja,    consumpties per dag 

Gebruikt u softdrugs:   nee    gestopt sinds                    ja,    (type)      per dag 

Gebruikt u harddrugs:   nee    gestopt sinds                    ja,   (type)      per dag 

Heeft u problemen op gebied van: 

- Werk  nee  ja,         

- Financiën nee  ja,          

- Huisvesting nee  ja,          

- Justitie   nee  ja,          

Opleiding en beroep 

Wat is uw hoogst genoten opleiding:  lagere school   VMBO  HAVO/VWO   

 MBO   HBO   Universitaire studie  anders,      

Heeft u deze opleiding met een diploma afgesloten:  ja   nee 

Wat is uw huidige of laatst uitgeoefende beroep:        

Hoe is uw huidige werksituatie:          

   Sinds:        

Vrijetijdsbesteding 

Wat doet u in uw vrije tijd (hobby’s, etc):         
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Partner 

Heeft u een partner:  ja   nee 

- Sinds wanneer heeft u een relatie met uw huidige partner:      

- Naam van uw partner:           

- Geboortedatum partner:          

- Beroep (of laatst uitgeoefende beroep) partner:       

- Huidige werksituatie partner:          

- Sinds:      

- Is uw partner onder behandeling (geweest) voor psychische klachten of problemen 

 nee    ja: 

Klacht Bij wie en beroep  Instelling  periode  opname 

            

            

            

- Is uw partner onder behandeling (geweest) voor lichamelijke klachten of problemen 

 nee    ja: 

Klacht Bij wie en beroep  Instelling  periode  opname 

            

            

-  Hoe is de relatie met uw partner op de volgende gebieden: 

Praten met elkaar  goed    matig    slecht 

Financiële zaken  goed    matig    slecht 

Huishouden   goed    matig    slecht 

Seks    goed    matig    slecht 

Intimiteit   goed    matig    slecht 

Kinderen   goed    matig    slecht 

Familie    goed    matig    slecht 

Schoonfamilie   goed    matig    slecht 

Vrienden   goed    matig    slecht 

Vrije tijd   goed    matig    slecht  
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Kinderen 
Hoeveel kinderen heeft u uit uw huidige relatie:     

Hoeveel kinderen heeft u uit vorige relaties:      

Als u kinderen heeft: 

Naam    geslacht leeftijd  woont gehuwd beroep/ 

    m/v    thuis j/n  school 

             

             

             

             

Zijn er met één of meer van uw kinderen problemen:        

             

             

Ouderlijk gezin 
Vader:  in leven, leeftijd    

 overleden, jaar van overlijden  , leeftijd bij overlijden    

 Wat is/was het beroep van uw vader:         

  Hoe is het contact geweest en hoe is het contact nu met uw vader:    

             

             

Moeder:    in leven, leeftijd    

 overleden, jaar van overlijden  , leeftijd bij overlijden    

 Wat is/was het beroep van uw moeder:        

  Hoe is het contact geweest en hoe is het contact nu met uw moeder:    

             

             

Hoeveel kinderen telde uw ouderlijk gezin:   meisjes en   jongens 

De hoeveelste van de kinderen was u:    

Is één van uw familieleden onder psychiatrische behandeling geweest:  nee   ja,    
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Sociale contacten 

Bent u tevreden over uw sociale contacten:  ja   nee. Toelichting:      

             

             

Wie zijn de belangrijkste mensen in uw leven:         

             

             

Therapie 

Wat zou u willen bereiken met de behandeling:        

             

             

             

Heeft u ideeën hoe u dat het beste kunt bereiken en hoe wij u het beste daarmee kunnen helpen: 

             

             

             

             

Heeft u zelf nog vragen, aanvullingen, opmerkingen:        

             

             

             

             

             

             

             

             

             


