
                                       
 

 www.hetvlinderparadijs.nl  

Behandelovereenkomst  

familieopstellingen-traject-sessie 

 

Naam    : 

Geboortedatum :  

Adres    : 

Woonplaats  :  

Telefoonnummer :  

Emailadres  : 

- Ik geef toestemming voor familieopstelling-traject-sessie, via de werkwijze van 

Melanie de Vreede, nader te noemen hulpverlener.  

- Ik verklaar dat de familieopstelling-traject-sessie,  vrijwillig is aangevraagd en 

wordt ondergaan zonder gevoel van dwang. 

- Ik ben door de hulpverlener voldoende voorgelicht over de familieopstelling-traject-

sessie, alsmede mogelijke bijwerkingen.  

- Ik heb uitleg gekregen over de werkwijze van de hulpverlener, wat een combinatie 

is vanuit de opleiding SPH, NLP, familieopsteller, regressiewerker, traumacoach, 

systemisch werk, oplossingsgericht werken, omgaan met angst weerstand en 

boosheid, ervaringsdeskundige. Afgestemd op de hulpvraag.    

- Tijdens het intakegesprek hebben we een hulpvraag geformuleerd en samen 

gekeken of de aangeboden werkwijze hierbij aansluit.  

- Ik heb mij voldoende ingelezen via de website of heb mondeling toelichting 

gekregen op vragen rondom de familieopstelling-traject-sessie. 

-  Ik ben mij ervan bewust, dat de hulpverlener niet vergoed wordt door een 

zorgverzekeraar en nog niet is aangesloten bij een beroepsvereniging.   

- Klachtenportaalzorg voldoet aan de wet WKKGZ. Lidmaatschaps ID 8040  

- Ik ben mij ervan bewust dat een familieopstelling-traject-sessie bij iedereen anders 

uitwerkt. Naast dat hulpverlener zal vragen hoe het gaat, is het mijn 

verantwoordelijkheid om hier een eerlijk antwoord op te geven. Net als wanneer er 
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persoonlijke klachten, vragen of andere bijzonderheden zijn of klachten over de 

aangeboden hulp. Zowel lichamelijke, als geestelijke klachten en veranderingen 

dienen serieus genomen te worden. 

 - Ik ben vrij om de familieopstelling-traject-sessie op ieder moment te stoppen. Wat 

betreft de betaling dienen sessies of trajecten zoals afgesproken betaald te worden. 

Indien mogelijk wordt er gekeken naar een andere invulling. 

- De hulpverlener heeft het recht om bij gegronde reden de familieopstelling-traject-

sessie te beëindigen, waarbij in overleg gekeken wordt naar een mogelijke 

doorverwijzing of geheel stoppen van hulp vanuit Het Vlinderparadijs.  

- Inhoud van de familieopstelling-traject-sessie  is vertrouwelijk tussen cliënt en 

hulpverlener, niets daarvan mag zonder toestemming naar derden. Contact met 

andere partijen of hulpverlening mag alleen met uitzonderlijke toestemming van de 

cliënt. In geval van ernstige zorgen, denk aan Veilig thuis, zal de cliënt vooraf op de 

hoogte worden gesteld van de stappen die gemaakt gaan worden.  

- Ik ben akkoord met de gelezen voorwaarden en teken vrijwillig de overeenkomst.   

 
Naam  : 
 
Plaats  : 
 
Datum  : 

 


